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1. INTRODUÇÃO 

 

Dando cumprimento ao regime jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), Decreto-Lei n.º 151-B/2013, 

de 31 de outubro, na sua atual redação, o Metropolitano de Lisboa, E.P.E. (ML), na qualidade de entidade 

proponente do projeto submeteu, na plataforma eletrónica SILiAmb – Sistema Integrado de Licenciamento do 

Ambiente, no Módulo LUA, o Estudo de Impacte Ambiental (EIA) relativo ao projeto da “Prolongamento da 

Linha Vermelha entre São Sebastião e Alcântara”, em fase equivalente a Estudo Prévio, de acordo com o EIA. 

O Ministério do Ambiente e da Ação Climática é a entidade licenciadora ou competente para a autorização do 

projeto. 

 

O projeto foi submetido a AIA, ao abrigo da alínea h) do n.º 10 - Projetos de infraestruturas, do Anexo II do 

Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua atual redação, que para áreas sensíveis considera a AIA 

obrigatória para linhas de metropolitano aéreas e subterrâneas ocupando uma área ≥ 4ha ou com uma extensão 

1 ≥ km. No presente caso, o conceito de áreas sensíveis, ao abrigo do disposto na subalínea iii) da alínea a) do 

Art.º 2.º do diploma em referência, refere-se a Zonas de proteção dos bens imóveis classificados ou em vias de 

classificação, definidas nos termos da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro.  

 

Neste seguimento a Agência Portuguesa do Ambiente, IP (APA), na sua qualidade de Autoridade de Avaliação 

de Impacte Ambiental (AAIA) nomeou ao abrigo do Art.º 9º do RJAIA, a respetiva Comissão de Avaliação (CA), 

constituída pelas seguintes entidades: APA: Departamento de Avaliação Ambiental (DAIA), que preside, 

Departamento de Comunicação e Cidadania Ambiental (DCOM), Departamento de Alterações Climáticas 

(DCLIMA), e Administração da Região Hidrográfica do Tejo do e Oeste (ARH TO); Direção-Geral do Património 

Cultural (DGPC); Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo (CCDR LVT); 

Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARS LVT); Laboratório Nacional de Energia e 

Geologia, IP (LNEG); Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP); e, Centro de Ecologia Aplicada 

Prof. Baeta Neves/Instituto Superior de Agronomia (CEABN/ISA). 

 

Foram nomeados, pelas entidades acima referidas que integraram a CA, os seguintes representantes: 

 APA/DAIA – Eng.ª Dora Beja e Dr.ª Ana Ribeiro. 

 APA/DCOM – Dr.ª Clara Sintrão. 

 APA/DCLIMA – Eng.ª Patrícia Gama. 

 APA/DGA – Eng.ª Margarida Guedes. 

 APA/ARH TO – Eng.º António Dias da Silva. 

 CCDR LVT – Eng.º Jorge Duarte. 

 DGPC – Dr.º João Marques. 

 LNEG – Mestre Susana Machado. 

 FEUP – Prof. Cecília Rocha e Prof. Pedro Costa. 

 ARS LVT – Eng.ª Carla Dias. 
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 CEANB/ISA – Arq.ª Pais. Francisca Pinto e Arq.ª Ana Ester Santos. 

 

O EIA, datado dezembro de 2021, foi elaborado entre agosto e novembro de 2021, pela empresa Profico 

Ambiente e Ordenamento, Lda. Posteriormente, foi reeditado no âmbito da conformidade, sendo datado de abril 

de 2022. 

 

O projeto do prolongamento da Linha Vermelha entre São Sebastião e Alcântara visa integrar na rede do 

Metropolitano de Lisboa a zona poente da cidade de Lisboa, tem cerca de 4,1 km de extensão, dos quais cerca 

de 380 m em viaduto (9,2% do comprimento total), 4 estações (3 enterradas e uma em viaduto) e 3 poços de 

ventilação. 

 

O traçado subterrâneo atravessa áreas sensíveis, designadamente as seguintes Zonas Especiais de Proteção do 

Património Cultural: ZEP do Conjunto do Palácio das Necessidades; ZEP conjunta do Museu Nacional de Arte 

Antiga / Igreja de São Francisco de Paula / Edifício do extinto Convento das Trinas do Mocambo / Chafariz da 

Esperança (no limite desta ZEP); ZEP conjunta da Mãe de Água e Aqueduto das Águas Livres (troço das 

Amoreiras), da Fábrica das Sedas e do edifício na Travessa da Fábrica das Sedas (no limite da ZEP); e, ZEP da 

Cadeia Penitenciária de Lisboa.  

 

Embora não abrangidos pela designação de área sensível o traçado implanta-se sob o Jardim Teófilo Braga 

(Jardim da Parada) em Campo de Ourique no qual se localizam 3 exemplares arbóreos classificados no Diário 

do Governo n.º 90 (2.ª série), de 19 de abril de 1947, classificação revista pelo Despacho n.º 8497/2018, de 3 

de setembro, estabelecendo-se a respetiva zona geral de proteção para cada um dos exemplares arbóreos, 

excecionalmente, com um raio de 20 metros medido a contar do centro da base de cada árvore.   

 

O traçado implanta-se também, na zona de transição túnel/encontro nascente do viaduto no alinhamento do 

Baluarte do Livramento, classificado no Plano Diretor Municipal de Lisboa como património municipal. 

 

O presente Parecer da Comissão de Avaliação pretende apresentar todos os aspetos que se consideram 

relevantes na avaliação técnica efetuada, de forma a poder fundamentar/apoiar a tomada de decisão 

relativamente à viabilidade ambiental do projeto em avaliação. 
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2. PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO 

 

A metodologia adotada pela CA para a apreciação técnica do EIA foi a seguinte: 

 Realização de reunião a 10 de fevereiro de 2022 para apresentação do EIA e respetivo Projeto pelo 

Proponente e equipa Consultora, à CA. 

 Análise da conformidade do EIA - solicitação de elementos adicionais, ao abrigo do n.º 8, do Art.º 14º, do 

Decreto-Lei n.º 151-B/2013 de 31 de outubro, na sua atual redação, relativos à Consulta a Entidades, 

Justificação e Descrição do Projeto, Produção de Águas Residuais e Cartografia, e aos fatores: Geologia e 

Geomorfologia, Recursos Hídricos Superficiais, Recursos Hídricos Subterrâneos, Ruído, Vibrações, Uso do 

Solo, Qualidade do Ar, Alterações Climáticas, Ordenamento do Território, Património, Paisagem e Saúde e 

a reformulação do Resumo Não Técnico. 

 Análise dos Elementos Adicionais, datados de abril de 2022, remetidos pelo proponente. 

 Declaração da Conformidade do EIA, a 13 de abril de 2022. 

 Solicitação de elementos complementares relativos a: Consulta a Entidades, Justificação e Descrição do 

Projeto, Recursos Hídricos Superficiais e Vibrações. 

 Solicitação de Pareceres Externos, dadas as afetações em causa e de forma a complementar a análise da 

CA, às seguintes entidades: Câmara Municipal de Lisboa (CML), Autoridade Nacional de Aviação Civil 

(ANAC), Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), Direção-Geral de Energia e Geologia 

(DGEG), Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional (DGRDN), Direção Geral dos Serviços Prisionais 

(DGSP), Direção Regional da Conservação da Natureza e Florestas de Lisboa e Vale do Tejo (DRCNF LVT), 

Infraestruturas de Portugal (IP) e Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT). Os Pareceres, até à 

data, recebidos encontram-se no Anexo 2. 

 Realização de visita ao local de implantação do projeto, no dia 13 de maio de 2022, onde estiveram 

presentes os técnicos que integraram a CA e representantes do proponente e da equipa que elaborou o 

EIA.  

 Análise dos Elementos Complementares, datados de maio de 2022, remetidos pelo proponente. 

 Análise dos resultados da Consulta Pública, que decorreu durante 30 dias úteis, de 21 de abril a 02 de 

junho de 2022.  

 Análise técnica do EIA com o objetivo de avaliar os impactes do projeto e a possibilidade dos mesmos 

serem minimizados/potenciados. A apreciação dos fatores ambientais foi efetuada tendo por base os 

pareceres emitidos pelas entidades que constituem a CA e pareceres externos solicitados. 

 Realização de reuniões de trabalho, com o objetivo de verificar a conformidade do EIA; analisar o projeto 

e respetivos impactes; analisar os contributos setoriais das várias entidades da CA, e os pareceres 

solicitados a entidades externas; analisar os resultados da consulta pública; definir os fatores ambientais 

determinantes e relevantes na avaliação do projeto. 

 Elaboração do Parecer Final tendo em consideração os aspetos atrás referidos, com a seguinte estrutura: 

1. Introdução, 2. Procedimento de Avaliação, 3. Antecedentes, Objetivos e Enquadramento do Projeto, 4. 
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Descrição do Projeto, 5. Análise dos Fatores Ambientais, 6. Pareceres Externos, 7. Consulta Pública, 8. 

Conclusões. 9.Condicionantes, Elementos a apresentar, Medidas de Minimização e Planos de Monitorização. 

 

 
3. ANTECEDENTES, OBJETIVOS E ENQUADRAMENTO DO PROJETO 

 

Este capítulo foi elaborado de acordo com a informação disponibilizada no EIA. 

 

3.1. ANTECEDENTES DO PROJETO 

 

O Plano de Ação de Mobilidade Urbana Sustentável da Área Metropolitana de Lisboa (PAMUS-AML-Volume I, 

relatório de agosto de 2019) resultou da obrigatoriedade estabelecida no Acordo de Parceria entre a Comissão 

Europeia (CE) e o Governo Português e dos Programas Operacionais para a elaboração de planos desta 

natureza. A definição da estratégia subjacente a este Plano assentou na identificação das principais forças 

motrizes (externas e internas) e na definição dos cenários, dos objetivos e da estratégia. 

 

As forças motrizes internas identificadas foram: (i) as infraestruturas de transporte (em que se inclui o 

metropolitano); (ii) a evolução dos combustíveis; e (ii) o ambiente e as alterações climáticas. No âmbito da 

estratégia definida, estabeleceu-se a seguinte Visão para o sistema regional de transportes da Área 

Metropolitana de Lisboa (AML): 

Um sistema de transportes e mobilidade alicerçado num modelo de governação e em soluções técnicas 

e tecnológicas indutoras da elevação dos níveis de eficiência económico-financeira, energética e 

ambiental do seu funcionamento, capaz de responder com qualidade às necessidades de mobilidade de 

pessoas e mercadorias, contribuindo ativamente para o reforço da equidade social e coesão territorial 

da AML, sendo tributário da concretização dos desígnios de crescimento inteligente, sustentável e 

inclusivo estabelecidos para a região. 

 

Os cinco eixos estratégicos definidos com base na Visão, nas orientações das políticas nacionais e europeias no 

domínio da mobilidade, e nos desafios enfrentados pela região no domínio da mobilidade, incluem os seguintes: 

 Eixo I – Adequar a oferta de transportes públicos às necessidades de mobilidade da população. 

 Eixo II – Reforçar a intermodalidade do sistema de transportes. 

 Eixo III – Reforçar a conectividade da rede rodoviária e ferroviária metropolitana. 

 

Ao nível do Eixo I, e no que respeita à mobilidade na cidade de Lisboa, e em particular às suas áreas de maior 

densidade de deslocações, o Plano salienta que importa continuar a apostar na expansão da rede de 

metropolitano, enquanto modo de transporte preferencial para as deslocações urbanas. 
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A expansão da rede do metropolitano de Lisboa contribui fortemente para a concretização dos objetivos 

definidos para os Eixos I e II e contribui de forma moderada para os objetivos definidos no Eixo III. 

 

Nesse Plano, salienta-se que o reforço da configuração em rede do metropolitano de Lisboa é uma medida 

importante para o incremento da quota modal dos transportes públicos na cidade de Lisboa, atendendo ao seu 

papel na AML. 

 

Refere-se ainda, no Plano, que estão em curso trabalhos com vista à expansão do serviço a áreas consolidadas 

da cidade, onde se inclui a expansão para Campo de Ourique e Amoreiras. Define também como essencial que 

o ML priorize as opções de desenvolvimento da rede em articulação com os outros projetos de transporte dos 

municípios da Área Metropolitana de Lisboa. 

 

Também o Programa Nacional de Reformas do XXI Governo prevê a necessidade de expansão da rede de metro, 

antevendo-se a necessária articulação com os outros modos de transporte e interligações com os concelhos 

adjacentes. 

 

Por sua vez, o Plano de Expansão da Rede de Metropolitano de Lisboa para o período de 2010 a 2020 (PER 

2010-2020) resultou dos estudos desenvolvidos pelo Grupo de Trabalho do Ministério das Obras Públicas, 

Transportes e Comunicações (MOPTC), com representantes das Câmaras Municipais da AML que dispõem do 

serviço de metro nos seus concelhos (Lisboa, Amadora, Odivelas e Loures), e com representantes do ML. O 

PER 2010-2020 foi aprovado através do Despacho da Secretária de Estado dos Transportes do ex-Ministério 

das Obras Públicas, Transportes e Comunicações (MOPTC), de 11 de setembro de 2009. 

 

Este Plano integra a seguinte componente: 

d) Criação de um “Arco Sul” ligando a zona ocidental da Cidade à Gare do Oriente, através da ligação 

Alvito, Prazeres, Campo de Ourique, Amoreiras e Campolide, inserindo-se em S. Sebastião na atual Linha 

Vermelha, e ainda de uma antena Alcântara - Campo de Ourique contemplando, entre outros, o 

prolongamento da Linha Vermelha da rede de metro a partir da estação de São Sebastião para a zona 

ocidental da cidade – Alcântara e Alvito. 

 

Com base no PER foram desenvolvidos estudos de detalhe para uma análise criteriosa para o prolongamento 

da Linha Vermelha para ocidente, em particular, das alternativas de traçado do Prolongamento da Linha 

Vermelha entre São Sebastião II e Alto Santo Amaro, com destaque para os seguintes: 

i. Plano de Expansão do Metropolitano de Lisboa: São Sebastião II – Alto Santo Amaro. Prolongamento 

da Linha Vermelha Sul: 

 Relatório Preliminar do Estudo de Viabilidade – 02/07/2020 – corresponde aos estudos de 

caracterização e diagnóstico para os corredores propostos. 
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 Relatório do Estudo de Viabilidade – 20/11/2020 – corresponde ao estudo para as Variantes do 

Traçado C3, B e C do Prolongamento da Linha Vermelha São Sebastião II – Alcântara. 

ii. Parecer do Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) – Rede do Metropolitano de Lisboa. 

Prolongamento da Linha Vermelha Sul. Trecho entre o Palácio das Necessidades e o Término de 

Alcântara. Análise comparativa das duas soluções alternativas designadas por Variante C e Variante 

C3.1 – 09/03/2021. 

 

Em concreto, o prolongamento da Linha São Sebastião – Alcântara/Alto de Santo Amaro visa integrar a zona 

sul poente da cidade na rede do Metropolitano de Lisboa, dadas as necessidades desta zona de transporte 

ferroviário de grande capacidade.  

 

3.2. ANTECEDENTES DE AIA 

 

O projeto do “Prolongamento da Linha Vermelha, entre São Sebastião e Campolide”, trecho que antecederia o 

projeto em avaliação, foi objeto do procedimento de AIA (AIA1869), que decorreu em fase de Estudo Prévio, 

no qual se previa uma Estação em Campolide, na Rua Marquês de Fronteira, junto ao cruzamento com a Rua 

Artilharia Um e a Av. Miguel Torga, o qual obteve DIA favorável condicionada a 28 de novembro de 2008. Esta 

DIA caducou a 28/11/2010, sem que tenha sido entregue o respetivo RECAPE. 

 

Relativamente ao projeto da Ligação Desnivelada da Linha de Cascais e do Porto de Lisboa à Linha de Cintura, 

sujeito a AIA em fase de Estudo Prévio (AIA 2086) foi emitida a 9/3/2010 a DIA favorável condicionada a qual, 

no entanto caducou a 9/3/2012, sem que tenha sido entregue o respetivo RECAPE. 

 

No âmbito do projeto em avaliação não existem antecedentes de AIA.  

 

3.3. ALTERNATIVAS DE TRAÇADO 

 

Segundo o proponente foram estudadas várias alternativas de traçado, em função das diferentes e muitas 

condicionantes físicas existentes ao longo deste eixo, nomeadamente as diferenças altimétricas consideráveis 

entre os vários pontos de importância significativa para implantação das estações. Inicialmente foram definidas 

oito hipóteses de traçado, entre as quais as do PER 2010-2020, incluídas no Plano Diretor Municipal (PDM) de 

Lisboa, da respetiva Câmara Municipal. 

 

Nas hipóteses de traçado estudadas, previram-se interfaces com o projeto LIOS (Linha Intermodal Ocidental 

Sustentável), promovendo a ligação ao concelho de Oeiras, com a Infraestruturas de Portugal (Alcântara-Terra 

e a futura ligação da Linha de Cascais à Linha de Cintura, com o Desnivelamento Ferroviário de Alcântara), e 

ainda com a futura interface rodoviária de Alcântara (Carris/TST/Táxis). 
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Foi realizado um “Relatório Preliminar do Estudo de Viabilidade do Prolongamento da Linha Vermelha Sul entre 

São Sebastião II e o Alto de Santo Amaro”, concluído em julho de 2020, onde foram avaliados os traçados e 

respetivas condicionantes, a sua inserção urbana, a arquitetura das estações e poços, a arquitetura paisagista, 

a hidrologia, a geologia e geotecnia, os serviços afetados, as questões ambientais, as interferências, os métodos 

construtivos, os sistemas de energia, telecomunicações, sinalização e eletromecânica, e ainda as questões de 

segurança, as questões de operação, a procura e benefícios económicos, as questões de planeamento e a 

análise custo-benefício de cada umas das hipóteses. 

 

Nesse relatório foram desenvolvidas as seguintes alternativas de prolongamento da Linha Vermelha (Figura 1): 

 Hipótese de traçado 2+24A: até Alto de Santo Amaro, 6 estações e 4,6 km, 525 m em viaduto, incluindo 

Estação Alcântara. 

 Hipótese de traçado 9+23A: até Alto de Santo Amaro, 5 estações e 5,0 km, 357 m em viaduto, incluindo 

Estação Alcântara. 

 Hipótese de traçado 23A: até Alto de Santo Amaro, 5 estações e 4,6 km, 443 m em viaduto, incluindo 

Estação Alcântara. 

 Hipótese de traçado 24A: até Alto de Santo Amaro, 5 estações e 4,6 km, 446 m em viaduto, incluindo 

Estação Alcântara. 

 Hipótese de traçado 25: até Alto de Santo Amaro, 5 estações e 5,3 km em túnel. 

 Hipótese de traçado 28: até Alto de Santo Amaro, 5 estações e 5,0 km em túnel. 

 Hipótese de traçado PDM - Alvito: até Alvito, 5 estações e 3,5 km, 358 m em viaduto. 

 Hipótese de traçado PDM - Alcântara: até Alcântara, 7 estações e 4,2 km em túnel. 
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Figura 1 - Hipóteses de traçado e posicionamento das estações para o Prolongamento da Linha Vermelha Sul – São 
Sebastião – Alto de Santo Amaro (Relatório Preliminar do Estudo de Viabilidade) - Fonte: EIA 

 
Considera o proponente que as novas hipóteses de traçado estudadas para servir a parte ocidental da cidade 

situam-se no corredor compreendido entre as hipóteses de traçado previstas em 2009 no PER, que agora 

também foram estudadas com semelhante detalhe. 

 

Na identificação das opções de localização das estações consideraram-se aspetos de caráter socioeconómico, 

ou seja, zonas com elevada densidade de emprego, habitação e atividades económicas, de carácter físico, 

relativos à morfologia territorial, à configuração do espaço público e ao património construído, e o 

estabelecimento de interfaces com outros modos de transporte. 

 

Foram identificadas as zonas fulcrais a servir no corredor em estudo: 

 Campolide – R. Marquês da Fronteira, conforme previsto no PER 2009. 

 Amoreiras - foram consideradas duas alternativas de localização, uma delas próxima do centro comercial, 

para as opções de traçado com estação Campolide, outra mais para o lado de Campolide, servindo tanto a 

zona de Campolide como das Amoreiras e Artilharia Um. 

 Campo de Ourique – no planalto de Campo de Ourique, tendo sido consideradas várias alternativas de 

localização. 

 Infante Santo – na importante artéria da cidade com o mesmo nome, com várias opções de localização. 

 Alcântara - serviço ao bairro de Alcântara, ligação com a IP (Estação Alcântara Terra e futura estação de 

ligação da Linha de Cascais à de Cintura), ligação com a futura interface rodoviário de Alcântara (Carris 

/TST / Táxis) e ligação com a futura estação terminal do LIOS, tendo sido consideradas várias alternativas 

de localização. 

 Alto de Santo Amaro – Na Calçada da Tapada, estabelecendo interface com o LIOS. 

 Alvito – conforme previsto no PER 2009. 

 

Nas diversas opções desenvolvidas foi sempre ponderada a que melhor se adequava a cada situação, 

nomeadamente no que respeita à implantação do traçado, à localização e profundidade das novas estações e 

dos poços de ventilação. As opções adotadas para cada sistema tiveram como base a coerência e os princípios 

preconizados pelo ML, analisando a sua viabilidade em função das condições técnicas, de espaço e do custo 

associado. Foram elaboradas análises técnicas associadas à caracterização do local que poderão envolver riscos, 

que têm de ser tratados de modo a minimizar o seu impacte. Neste caso destacam-se os riscos 

geológicos/geotécnicos, hidrológicos, patrimoniais e ocupações de subsolo. 

 

O equilíbrio destes vetores preconiza a melhor solução de projeto sem que fique comprometida a 

sustentabilidade do investimento inicial e dos custos de exploração durante a vida útil das instalações. 
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Na análise de viabilidade técnica das opções foram desenvolvidas as seguintes especialidades: traçado; inserção 

urbana e arquitetura das estações e poços de ventilação; arquitetura paisagista; hidrologia, geologia e 

geotecnia, serviços afetados, fatores ambientais, interferências, métodos construtivos, sistemas de energia, 

telecomunicações, sinalização, eletromecânica, segurança, operação, estimativa de custo de investimento, 

planeamento. 

 

Com base no traçado e na localização das futuras estações, foi elaborado o Estudo de Procura e Benefícios 

Económicos para as oito alternativas de prolongamento da Linha Vermelha, incluindo a quantificação de 

benefícios sociais e ambientais. Neste estudo não foi avaliado o impacte esperado do LIOS ocidental dado que 

foi desenvolvido numa altura em que ainda não se dispunha de informação suficiente que pudesse justificar 

que este projeto fosse considerado. 

 

Após o desenvolvimento das diversas especialidades e de quantificado o investimento e os custos operacionais 

de cada alternativa, foram desenvolvidos os respetivos estudos de análise custo-benefício (ou económico-

financeiros), de acordo com a metodologia proposta pela Comissão Europeia para os grandes projetos de 

investimento. 

 

Os resultados obtidos, quer técnicos, quer económico-financeiros, levaram a que se tirassem diversas 

conclusões que basearam as tomadas de decisão para prossecução de estudos mais detalhados, 

nomeadamente: 

 O abandono da alternativa de prolongamento para o Alvito, dada a sua reduzida procura de passageiros e, 

consequentemente, resultado económico-financeiro; as estações Alvito e Prazeres situam-se numa zona 

com muito reduzida atração/geração de viagens. 

 O abandono da alternativa de prolongamento prevista no PER 2009 para Alcântara dados os elevados riscos 

geológico-geotécnicos e hidrológicos na zona onde se localiza a Estação Alcântara, associado ao muito 

elevado custo de investimento devido à sua extensão e número de estações, sem retorno que justifique 

em termos de acréscimo de procura na rede ML. A estação Lapa fica a uma profundidade muito elevada e 

tem baixa procura e a estação Estrela fica demasiado próxima da futura estação Estrela da Linha Circular 

(no PER 2009, na Linha Circular, estava prevista a estação S. Bento, perto da Assembleia da República, em 

vez da estação Estrela que vai ser construída). 

 Comparando as hipóteses 2+24A e 24A (que diferem apenas na existência da estação Campolide, na 

2+24A, com diferença na localização da Estação Amoreiras), concluiu-se que o benefício de construir a 

estação Campolide não compensa o seu custo. Verificou-se que a Estação Amoreiras da 24A consegue 

atrair a maior parte dos passageiros de Campolide + Amoreiras da 2+24A. No entanto, a consideração da 

estação Campolide não foi abandonada nesta fase por se tratar de uma estação prevista no PER 2009 e 

PDM. 
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 As hipóteses com Alcântara em viaduto (9+23A, 23A e 24A) obtiveram um melhor resultado global do que 

as hipóteses com Alcântara em túnel (25 e 28), sendo a melhor opção em viaduto a 24A e a melhor opção 

em túnel a 28. 

 A estação do Alto de Santo Amaro foi, em todas as hipóteses de traçado, uma estação com uma procura 

relativamente baixa, justificada apenas pela sua ligação ao LIOS. 

 

Com o desenvolvimento dos estudos do novo sistema de transportes LIOS, houve uma alteração da localização 

do término, do Alto de Santo Amaro para Alcântara. Deste modo, no desenvolvimento subsequente do Estudo 

de Viabilidade de variantes retidas passou a ser considerado o prolongamento da Linha Vermelha com término 

em Alcântara, com correspondência com o LIOS nessa estação. 

 

Numa primeira fase, optou-se por considerar três hipóteses totalmente enterradas, de modo a minimizar o 

impacte da interferência visual causado pelo viaduto em Alcântara. Com o desenvolvimento dos estudos do 

novo sistema de transportes LIOS, houve uma alteração da localização do término, do Alto de Santo Amaro 

para Alcântara, já na fase final do Estudo Preliminar, as hipóteses de traçado a desenvolver a nível de viabilidade 

passaram a ter o seu término também em Alcântara, com correspondência com o LIOS nessa estação. 

 

Foram, assim, consideradas para desenvolvimento no Relatório Final as Variantes A, B e C, de acordo com a 

seguinte correspondência: 

 Variante A - corresponde à Hipótese 28 (a hipótese enterrada com melhor classificação global), mas 

terminando em Alcântara. 

 Variante B - decorre da Hipótese 2+24A, mantendo Campolide e Amoreiras, mas com término em Alcântara 

e Campo de Ourique e Infante Santo reposicionadas. 

 Variante C – hipótese acrescentada, semelhante à variante A, mas com uma localização melhorada da 

Estação Infante Santo. 

 

Deste modo, subsequentemente ao primeiro relatório de caracterização, com o desenvolvimento de estudos 

mais pormenorizados e com o objetivo de reduzir/minimizar as interferências com o caneiro de Alcântara, optou-

se por introduzir no âmbito do Estudo de Viabilidade (Relatório Final concluído em novembro de 2020) uma 

hipótese de traçado em viaduto na zona de Alcântara, passando a considerar-se as Variantes C3, B e C, 

conforme apresentado na Figura 2. Esta Variante C3 corresponde à hipótese de traçado 24A, a que obteve a 

melhor pontuação global no conjunto das oitos hipóteses inicialmente estudadas, mas com término em 

Alcântara. 
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Figura 2 - Hipóteses de traçado e posicionamento das estações para as Variantes C3, B e C estudadas para o 

Prolongamento da Linha Vermelha Sul – São Sebastião – Alcântara (Estudo de Viabilidade de novembro de 2020) - Fonte: 
EIA 

 

Das três variantes analisadas no âmbito do Estudo de Viabilidade do prolongamento da Linha Vermelha, a 

designada Variante C3 é a que apresentou o melhor resultado global, seguindo-se a Variante C e, por último, a 

Variante B. 

 

A Variante C3 foi a que apresentou um menor custo de investimento e melhor resultado na análise custo-

benefício. No entanto, para a sua construção seria necessário a demolição de cerca de 20 a 25 edifícios, na 

encosta nascente, o que não mereceu acordo por parte da Câmara Municipal de Lisboa (CML). Deste modo, 

otimizou-se o traçado desta solução em viaduto, dando origem à denominada Variante C3.1, a qual reduz 

significativamente o impacte no edificado. 

 

Com o objetivo de efetuar uma análise comparativa entre as duas soluções alternativas para o prolongamento 

da Linha Vermelha-Sul no trecho compreendido entre o Palácio das Necessidades e o Término de Alcântara, 

designadas por Variante C (solução totalmente enterrada) e por Variante C3.1 (solução em viaduto na zona de 

Alcântara), o ML solicitou um parecer ao Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC). 

 

No Parecer daquela entidade conclui-se que, sob o ponto de vista geotécnico, o atravessamento do Vale de 

Alcântara em túnel apresenta uma complexidade mais elevada e de riscos mais elevados na solução Variante C 

do que na solução Variante C3.1, em viaduto, devido às condições hidrogeológicas e geotécnicas do local de 
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inserção da obra, com atravessamento sob o Caneiro de Alcântara e sob o túnel de implantação da Ligação 

Ferroviária Desnivelada da Infraestruturas de Portugal, SA. 

 

A solução Variante C3.1 implicava demolir alguns edifícios na Rua da Costa e terá de se proceder ao desmonte 

cuidado e parcial da muralha poente (face virada a NO do Baluarte do Livramento) para construção do encontro 

do viaduto com o túnel, e sua posterior remontagem e recuperação, assim como valorização de todo o espaço 

interior do Baluarte do Livramento. 

 

A muralha poente (face virada a NO do Baluarte do Livramento) apresenta vestígios de uma forte intervenção 

humana nos tempos mais recentes caraterizada pela substituição de material original por material à base de 

cimento incrustado com fragmentos de tijolo cerâmico partido (tijolo vermelho). Apresenta ainda à cota ± 19,0 

m três aberturas com dimensão significativa com uma localização relativamente coincidente com a secção 

prevista para inserção do viaduto, o que se traduz em termos práticos numa redução da área de desmonte 

inicialmente prevista. 

 

As construções existentes no interior do Baluarte do Livramento são construções de anos recentes 

fundamentalmente em estrutura betão armado aparente, construídas em sistema de aterro sobre a cota original 

do Baluarte (acima da cota do lageado original do Baluarte) e fundadas no substrato rochoso deste. 

 

Pesados estes aspetos, no Parecer é concluído que a solução com menos riscos e impactes é a Variante C3.1, 

referindo-se ainda que os restantes aspetos analisados, apesar de importantes, não são determinantes para a 

escolha da solução. 

 

Na Variante C3.1, o corpo central da Estação Alcântara construído sobre viaduto localizava-se sobre a Praça 

General Domingos de Oliveira, na transição entre a Av. de Ceuta e a R. João de Oliveira Miguéns. 

 

Tendo por objetivo reduzir o impacte visual gerado pela volumetria da estação, nesta variante, e permitir uma 

melhor inserção urbana da estação e dos seus acessos e uma interface modal mais eficiente entre o sistema 

metro e o sistema LIOS, foi acordado com a Câmara de Lisboa a deslocação do corpo da estação para o espaço 

hoje ocupado pelas vias rodoviárias do acesso à Ponte 25 de Abril (Av. da Ponte), mantendo-se o mesmo 

traçado ferroviário previsto para a Variante C3.1. A esta solução, com a estação de Alcântara localizada no ramo 

de acesso à Ponte 25 de Abril, designou-se por Variante C3.4. 

 

Do trabalho desenvolvido em conjunto entre o ML e a CML (área do urbanismo e mobilidade), refere-se que a 

opção pela Variante C3.4 prevalece sobre as demais soluções, para além das razões já anteriormente referidas, 

ainda em ordem aos seguintes aspetos: 

 A implantação da Estação Alcântara contribui para ajudar a resolver a “ferida” aberta no território da 

freguesia de Alcântara com a construção dos acessos à Ponte 25 de Abril há cerca de 50 anos, terminando 
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com o isolamento a que ficaram sujeitos os moradores do bairro ladeado pela Rua da Cascalheira e pela 

Rua do Alvito. 

 Estabelece uma melhor ligação pedonal entre as freguesias da Estrela e Alcântara. 

 Retém o potencial para uma futura (re)organização da gestão do tráfego rodoviário com claro benefício 

para o peão e para o transporte coletivo em detrimento do tráfego automóvel individual. 

 Retém o potencial para o estabelecimento de uma futura ligação ao Apeadeiro do Alvito (IP), como primeira 

paragem da Fertagus na margem norte. 

 Potencia a requalificação urbana no lado nascente na Rua da Costa | Praça General Domingos de Oliveira. 

 Retém o potencial de recuperação e valorização da muralha e do espaço interior dentro das muralhas no 

Baluarte do Livramento. 

 

Esta localização da Estação Alcântara será possível com o ajustamento do traçado rodoviário em planta e perfil 

longitudinal das vias rodoviárias, mantendo a mesma capacidade de tráfego atual, e de acordo com o previsto 

em sede dos instrumentos de gestão do território, como por exemplo, o Plano de Urbanização de Alcântara 

(PUA) a ser implementado pela CML. 

 

Deste modo, a Variante C3.4 foi a solução de traçado e de localização das estações selecionada para o 

desenvolvimento do Estudo Prévio e do respetivo EIA. 

 

3.4. OBJETIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO PROJETO 

 

A necessidade do Projeto de Prolongamento da Linha Vermelha Sul entre São Sebastião e Alcântara é justificada: 

 Em primeiro lugar, a expansão global da rede do metropolitano de Lisboa e a sua vasta contribuição para 

o reforço da intermodalidade do sistema de transportes da cidade estão definidas nos Eixo I e II do Plano 

de Ação de Mobilidade Urbana Sustentável da Área Metropolitana de Lisboa. 

 Por sua vez, no que respeita especificamente ao Prolongamento da Linha Vermelha Sul entre São Sebastião 

e Alcântara, estabelece-se a sua necessidade específica no Plano de Expansão da Rede de Metropolitano 

de Lisboa no período de 2010 a 2020 (PER 2010-2020) o qual integra a criação de um Arco Sul com a 

ligação de São Sebastião à atual Linha Vermelha da rede e de uma antena Alcântara – Campo de Ourique. 

 

O Prolongamento da Linha Vermelha Sul, a que se refere este Projeto específico, entre São Sebastião e Alcântara 

(inicialmente definido como tendo o término no Alto de Santo Amaro) justifica-se ainda pelas necessidades 

nesta zona de transporte ferroviário de grande capacidade, onde o défice de transportes é elevado. 

 

A avaliação criteriosa das diversas alternativas de Projeto culminou na seleção da solução Variante C3.4. A 

escolha desta opção e a sua justificação decorrem do facto de esta ser a solução mais favorável em termos 

ponderados dos diversos critérios utilizados para a respetiva análise. A solução Variante C3.4 permite levar o 
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transporte ferroviário a diversas zonas onde há mais procura, estabelecendo a conexão à linha do Metro de 

LIOS -Linha Ocidental na Estação terminal de Alcântara do Metro de Lisboa, ligando assim Alcântara ao Jamor. 

Destes critérios, ressalta-se ainda o elevado valor dos benefícios sociais e ambientais da Variante C3.4, conforme 

apresentado na tabela seguinte. 

 

O projeto tem assim como objetivo, para além dos aspetos já mencionados, proporcionar a expansão da rede 

de Metropolitano de Lisboa, em concreto para a zona sul poente da cidade de Lisboa, e, criar e melhorar as 

interfaces de transportes nas zonas onde existe um maior défice, nomeadamente:  

i. Ligação ao Metro ligeiro LIOS (previsto), promovendo a ligação ao concelho de Oeiras. 

ii. Interfaces com a Infraestruturas de Portugal (IP) – Alcântara-Terra e projeto de Desnivelamento 

Ferroviário de Alcântara (previsto) – ligação entre a linha de Cascais e a linha de Cintura. 

 

Assim, o prolongamento da Linha São Sebastião – Alcântara visa integrar a zona sul poente da cidade na rede 

do Metropolitano de Lisboa, dadas as necessidades desta zona de transporte ferroviário de grande capacidade. 
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4. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

 

Este capítulo, tal como o anterior, foi elaborado, exclusivamente, de acordo com a informação constante do 

EIA. No Anexo I consta a Planta de localização do Projeto. 

 

4.1. LOCALIZAÇÃO DO PROJETO 

 

A área de projeto localiza-se nas freguesias de Alcântara, Avenidas Novas, Campo de Ourique, Campolide, 

Estrela e Santo António, desenvolvendo-se em espaço urbano densamente povoado, com alta densidade de 

edificado predominantemente residencial, de serviços e de equipamentos públicos e privados, sendo 

atravessado por importantes artérias de circulação rodoviária de tráfego relevante e por linhas de circulação 

ferroviária de superfície. 

 

4.2. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

 

O Prolongamento da Linha Vermelha São Sebastião – Alcântara (LVSSA) do Metropolitano de Lisboa (ML) iniciar-

se-á a partir da zona já construída, localizada após a Estação de São Sebastião - túnel construído junto ao 

Palácio da Justiça e terá uma extensão total de cerca de 4,1 km (Variante C3.4), incluindo cerca de 380 m, em 

Viaduto.  

 

Ao longo do traçado de túnel de via dupla prevê-se a construção de três estações enterradas – Amoreiras, 

Campo de Ourique e Infante Santo e uma estação em Viaduto – Alcântara e três poços de ventilação - PV1, 

PV2 e PV4. A profundidade média das três estações é cerca de 26 m, sendo a estação mais profunda a Estação 

Campo de Ourique, com 31 m de profundidade. 

 

No início da elaboração do Estudo Prévio estavam previstos construir, ao longo do traçado, quatro poços de 

ventilação (PV), designados como PV1, PV2, PV3 e PV4 – poços de ventilação (extração de ar do túnel) 

incorporando saídas de emergência/acessos de meios de socorro e emergência. À medida que o projeto evolui 

concluiu-se que seria dispensável a construção do poço PV3. 

 

Os poços de ventilação coincidem, na fase de obra, com os poços de ataque da escavação do túnel e constituem 

pontos de acesso para manutenção, entrada de meios de socorro e saídas de emergência, caso necessário. 

 

Encontram-se ainda previstos, a jusante da Estação Campo de Ourique e a jusante da Estação Infante Santo, 

troços/secção de túnel, com terceira via (via tripla) para resguardo/parqueamento de comboios. 

 

No troço final do término da Estação Alcântara está prevista também a existência de uma terceira via (via tripla) 

para resguardo/parqueamento de comboios. 
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Aspetos do Traçado 

Os valores adotados na Rede de Metro para o traçado em planta, e tal como definido nas Normas de Projeto, 

são: 

 Raio de Curva Horizontal Mínimo: 250 m. 

 Velocidade Operacional máxima: 60 km/h. Embora na Sessão de Esclarecimento efetuada tenha sido 

assumido pelo ML que esta velocidade será de 70 km/h. 

 Superelevação máxima: 150 mm. 

 Taxa de Superelevação máxima: 2 mm/m. 

 Raio Mínimo Para Curva Horizontal Sem Espiral de Transição: 900 m. 

 Rampa Máxima: 4%. 

 Entrevia em tangente: 3,2 m. 

 Plataforma das estações: 105 m de extensão e rampa máxima igual a 0,3%. 

 

Descrição Geral do Traçado 

O traçado inicia-se no atual término da linha vermelha de S. Sebastião, no cruzamento entre a R. Marquês da 

Fronteira e a R. Castilho. A primeira estação deste prolongamento, a Estação Amoreiras, está localizada ao eixo 

da Av. Conselheiro Fernando de Sousa ao Km 0+616,221 a uma profundidade de 18,5 m. Esta cota está 

condicionada por um coletor (que se prevê desviar), pela passagem sob o túnel do Marquês e pela implantação 

dos acessos, nomeadamente no atravessamento do mesmo túnel. 

 

O traçado desenvolve-se em curva e contracurva, de forma a permitir a implantação da Estação Campo de 

Ourique sob o Jardim da Parada ao Km 1+662,967 com 31,0 m de profundidade, inserida numa malha urbana 

bastante apertada. 

 

O traçado prossegue em curva seguido de uma reta ao km 1+868,623 permitindo a implantação de um aparelho 

de mudança de via TJD (Transversal de Junção Dupla) que faz a ligação com uma via de resguardo com 

capacidade para o estacionamento de um comboio, tratando-se assim de uma secção para via tripla. Esta via 

de resguardo será também preparada para a possibilidade de inversão de marcha dos comboios no futuro, 

quando se passar à fase de prolongamento Alcântara - Algés. A seguir inflete à direita de forma a permitir a 

implantação da Estação Infante Santo numa área municipal entre a Avenida Infante Santo e a Calçada das 

Necessidades, ao Km 2+506,620 a uma profundidade de 29,5 m. 

 

Imediatamente a seguir à Estação Infante Santo está implantada mais uma 3ª via de resguardo cuja ligação se 

faz através de um aparelho de mudança de via TJD, com capacidade para o estacionamento de um comboio. 

 

A seguir o traçado inflete à direita sob parte da área do Palácio das Necessidades de forma a permitir o 

atravessamento na perpendicular da Av. de Ceuta e a implantação da Estação de Alcântara em viaduto. Em 
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perfil o traçado atravessa uma zona parcial do Palácio a cerca de 15 m a 20 m de profundidade e sai do terreno 

imediatamente a seguir ao Largo das Necessidades. 

 

A Estação Alcântara está implantada no centro da avenida de acesso à ponte, e em perfil garantindo um gabarit 

mínimo de 6,0 m no atravessamento da Rua do Alvito junto à Avenida de Ceuta, inserindo-se no terreno depois 

no talude da Avenida de acesso à Ponte 25 de Abril. A Estação Alcântara está assim implantada ao Km 3+523. 

 

No seguimento da estação de Alcântara e depois de enterrar em túnel, fica implantado um término com três 

vias, cujo alinhamento está projetado de forma a viabilizar um futuro prolongamento a nascente, até à zona de 

Algés, ou seja, tendo em conta a condicionante física existente que são as fundações dos pilares da Ponte 25 

de Abril. 

 

Em consequência da implantação do traçado em curva a seguir à Estação Alcântara e porque o alargamento do 

túnel para as três vias se faz após a inserção no terreno e considerando também a necessidade da implantação 

de troços, apresenta-se um término com cerca de 483 m, com capacidade para estacionamento de 3 comboios. 

 

Para o traçado deste prolongamento admitiu-se 0,00% de inclinação máxima nos trainéis de implantação das 

estações, e 4,0% de inclinação máxima nos trainéis dos troços entre estações, sendo 603,500 m a extensão 

total acumulada de trainéis com esta inclinação. 

 

Devido ao grande desnível existente entre os dois pontos de ligação do prolongamento (términos das estações 

S. Sebastião e Alcântara), a inclinação máxima (i = 4%) foi aplicada em grande parte do trajeto. 

 

 

Figura 3 - Traçado em perfil longitudinal entre o término da linha vermelha de S. Sebastião e o término após a estação de 
Alcântara e o PV4 - Fonte: EIA/Estudo Prévio 2022 

 

O túnel será executado pelo método NATM (New Austrian Tunnelling method), em quase toda a sua extensão, 

sendo que será executado “a céu aberto” no troço entre a Muralha do Chafariz das Necessidades e a Muralha 

do Baluarte do Livramento, a montante do Viaduto de Alcântara. Será ainda executado “a céu aberto” no troço 
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a jusante da Estação Alcântara, até passar novamente a galeria subterrânea, executada pelo método NATM, 

sob a Rua 3 e 4 no Alvito. 

 

Estação Amoreira/Campolide 

Foram estudadas 3 opções possíveis para a sua localização, tendo em conta os acessos existentes. 

 

Para os estudos atendeu-se à proposta de reurbanização da área, prevista pela CML, e não somente à situação 

atual. A implantação dos diferentes acessos à Estação Campolide/Amoreiras ML, servindo os dois lados da Av. 

Eng.º Duarte Pacheco, teve em conta, quer a situação atual do espaço público envolvente à estação – localizada 

na extremidade sul da Av. Conselheiro Fernando de Sousa – quer a configuração futura desses espaços, 

resultante da eventual aplicação das novas propostas de renovação urbana que constam nos estudos e projetos 

urbanísticos promovidos pelo Município, designadamente no “Projeto de Requalificação dos Espaços Exteriores 

da Praça do Alto das Amoreiras” e no “Plano de Urbanização Artilharia 1”. A Estação Amoreiras será implantada 

ao PK 0+616,221 (eixo da estação).  

 

Os Acessos 1 e 2, que ficarão localizados na Rua Conselheiro Fernando de Sousa, servem também a zona de 

Campolide. O Acesso 3 ficará localizado na Av. Eng.º Duarte Pacheco. 

 

O Acesso 4, originalmente localizado na praça formada pela Rua Amoreiras e pela Rua Carlos Alberto de Mota 

Pinto, foi deslocado para junto do complexo composto pelo Centro Comercial Amoreiras, com o objetivo de 

aproximar o acesso aos principais polos geradores de fluxo de passageiros e a compatibilizar estes acessos com 

a grande reformulação urbana e paisagística que se encontra prevista para a referida praça formada por estas 

duas ruas. 

 

Com a relocação do Acesso 4 torna-se necessária a criação de um novo Acesso 5, em posição oposta ao Acesso 

4, servindo a zona da Rua das Amoreiras. 

 

O Acesso 5 estará igualmente localizado próximo de grandes empreendimentos, com grande fluxo de pessoas, 

e portanto, potenciais passageiros do futuro prolongamento da LVSSA. A ligação entre o Acesso 4 e 5 ao corpo 

da estação será feita através de um túnel de ligação em cota inferior à passagem de nível existente. 

 

A Estação das Amoreiras será implantada, a uma profundidade de aproximadamente 18 metros. 

 

Poço de ventilação PV1 

O PV1 localizar-se-á sensivelmente no meio do troço entre a Estação Amoreiras e a Estação Campo de Ourique, 

nas proximidades das instalações da EPAL, no topo da zona ajardinada, junto a uma área de estacionamento e 

ficará ligado ao túnel ao PK 1+000. A sua profundidade será de aproximadamente 30 m. Não se prevê que 

venha a ser equipado com elevadores. Na fase de construção este poço constituirá um poço de ataque. 
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Estação Campo de Ourique 

A Estação Campo de Ourique será implantada ao PK 1+662,967 (eixo da estação), sob o Jardim Teófilo Braga 

(ou Jardim da Parada), localizando-se os poços de ataque nas suas extremidades, alinhados no seu eixo. Estes 

poços foram localizados de modo a situarem-se fora do perímetro de proteção dos fitomonumentos presentes 

no Jardim da Parada. 

 

Os Acessos à Estação Campo de Ourique far-se-ão: 

 Junto à Rua Ferreira Borges, prevendo-se um conjunto de escadas mecânicas, cumprindo assim a exigência 

de mecanização completa de todos os acessos até ao nível de superfície. 

 Na Rua Francisco Metrass, alinhados com o Acesso da Rua Ferreira Borges. 

 

Está ainda prevista a construção de dois elevadores e escada de emergência, no poço de ataque previsto junto 

ao parque infantil, cujo diâmetro será de 11,40 m. 

 

Foi proposto um novo poço especializado, na extremidade oposta, com o mesmo diâmetro de 11,4 m, onde 

serão concentrados os sistemas de ventilação principal e escada de serviço. 

 

A localização dos poços de ataque teve em consideração, a zona de proteção onde se encontram árvores 

classificadas. 

 

A Estação de Campo de Ourique será implantada a uma profundidade de aproximadamente 36 m (ao plano 

base de via (PBV)). A cota exterior da laje de cobertura da estação situar-se-á sensivelmente a uma 

profundidade de 22 m. 

 

Poço de Ventilação PV2 

O PV2 ficará ligado ao túnel ao km 2+090,00 e localizar-se-á sensivelmente a meio troço entre a Estação Campo 

de Ourique e Estação Infante Santo, na proximidade do Cemitério Alemão de Lisboa, junto a Escola Básica do 

1º Ciclo com Jardim de Infância, Engenheiro Ressano Garcia (EB 1+JI) e um Parque de Estacionamento na Rua 

Prof. Gomes Teixeira, na qual se localiza também o edifício da Presidência do Conselho de Ministros. 

 

A sua profundidade será de cerca de 30 m. Não se prevê que venha a ser equipado com elevadores. 

 

Estação Infante Santo 

A solução de Estudo Prévio prevê a localização da estação entre a Av. Infante Santo e a Calçada Necessidades, 

numa área propriedade do município, em terreno não edificado e desimpedido de qualquer construção, rua ou 

interferências significativas. 
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São propostos os seguintes acessos: 

 O Acesso 1, na Av. Infante Santo, será implantado no amplo passeio público e tirará partido do desnível 

natural da avenida. Desta forma, uma rampa única garantirá o acesso dos utilizadores, do nível da avenida 

até o nível do átrio da estação, criando um percurso bastante natural e intuitivo. 

 O Acesso 2 com escada pedonal, também implantado no amplo passeio, servirá a zona alta da Av. Infante 

Santo, e será equipado com duas escadas mecânicas. 

 Adicionalmente, propõe-se uma ligação aérea, através de passagem superior pedonal, que ligará ambos os 

lados da avenida, em cota elevada, onde se encontra a maior atividade habitacional e maiores densidades 

populacionais. A nova passagem superior pedonal inicia-se de nível com a cota mais elevada da encosta 

nascente da Av. Infante Santo (Bairro da Lapa) e terá dois elevadores que levarão os utilizadores da estação 

até a cota da avenida; a partir deste ponto pode caminhar-se até ao Acesso 1 e até à Estação Infante 

Santo. 

 

A Estação Infante Santo será implantada ao PK 2+506,620 (eixo da estação), a uma profundidade de 

aproximadamente 33 metros. 

 

Estação Alcântara e Viaduto de Acesso 

O Viaduto inicia-se sensivelmente ao PK 3+294,026 (na Muralha do Baluarte do Livramento) e termina no PK 

3+670,136. 

 

Figura 4 - Identificação e delimitação do Baluarte do Livramento sobre ortofotomapa - Fonte: EIA, Volume 3, Anexo 5.5.1, 
Figura 5. 
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A Estação Alcântara localiza-se do lado poente da Praça General Domingos de Oliveira na Via de Acesso à Ponte 

25 de Abril, entre a Estrada do Alvito e a Rua de Alcântara. Será implantada sensivelmente ao PK 3+523,867 

(eixo da estação). Sob a Estação de Alcântara será implantada a futura Estação do LIOS Ocidental. 

 

 

Figura 5 - Simulação 3D sobre fotografia do troço do viaduto e Estação de Alcântara, vista para Sul - Fonte: RNT, Figura 14. 

 

A Estação de Alcântara terá como limites a Rua da Quinta do Jacinto a Norte, a Calçada da Tapada e a Rua de 

Alcântara a Sul e a Praça General Domingos de Oliveira a Nascente. A implantação da estação encontra-se não 

só trancada pelos limites construídos acima referidos e pelas reservas futuras (túnel ferroviário e rotunda de 

Alcântara), como também por todas as condicionantes técnicas dos traçados viários e ferroviários. 

 

Atualmente, a Via de Acesso à Ponte 25 de Abril impõe-se como uma barreira entre duas zonas urbanas 

consolidadas, a encosta do Alvito a Norte e o bairro de Alcântara a Sul, existido uma única ligação pedonal entre 

a Rua da Quinta do Jacinto e a Calçada da Tapada (Largo da Igreja de S. Pedro). Do lado oposto à estação, a 

Nascente, encontra-se uma frente urbana consolidada com tipologias muito heterogéneas no que respeita a 

cércea.  

 

O corpo principal da Estação de Alcântara – com implantação retangular de 120 m x 21,26 m – apresenta-se 

alinhado no sentido nascente/poente. Este objeto urbano de grande escala permitirá ligar toda a sua envolvente 

através da abertura de acessos exteriores: dois a Nascente à cota 5,30 m (Praça General Domingos de Oliveira), 

dois a Norte à cota 10.00 m (Rua Quinta do Jacinto/Rua do Alvito) e três a Sul à cota 5,30 m e 10,00 m (Calçada 

da Tapada, Acesso Ponte 25 de Abril e Rua de Alcântara). Acima de tudo, a estação estabelecerá uma ligação 
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pedonal importante entre a encosta do Alvito e Alcântara que se encontram segregadas desde a construção da 

ponte em 1966. 

 

A Estação de Alcântara trata-se de uma Interface que se desenvolve em 3 níveis: nível do cais ML à cota 

+15.85 m, nível do átrio à cota +10.00 m e nível do cais LIOS à cota +5.30 m e é composta por um sistema 

de acessos verticais de ligação cais/átrio. A solução proposta permite que os dois níveis dos cais funcionem de 

forma independente, garantindo a possibilidade de fechar parcialmente a estação sem comprometer o seu 

funcionamento. 

 

No piso 1 - Metro Lisboa - localizam-se os cais laterais de acesso ao veículo, com um comprimento de 117 m. 

Os acessos ao cais situam-se nos topos e centro, existindo três escadas mecânicas, uma escada fixa e um 

elevador em cada cais. Sob o nível das plataformas dos cais ML haverá ainda um sub-cais destinado ao 

encaminhamento das infraestruturas. 

 

O piso 0 - Átrio - permite ligar todos os acessos da estação, facilitando o atravessamento entre a encosta do 

Alvito, as zonas de Alcântara Sul e Alcântara Nascente. É também neste piso que é feita a distribuição dos 

acessos verticais ao cais do metro e cais do LIOS, através de escadas mecânicas, escadas fixas e dois conjuntos 

de elevadores. Neste nível estão localizadas as bilheteiras e máquinas de validação de bilhetes e constitui 

passagem obrigatória para todos os passageiros que pretendam aceder à plataforma do metro. 

 

Por último, o piso -1 - LIOS - desenvolve-se igualmente em cais laterais com comprimento de 117 m.  

 

A cobertura da Estação de Alcântara será composta por uma estrutura metálica revestida a zinco pelo exterior 

e pela aplicação de uma superfície acústica lisa e contínua, sobre aquapanel, pelo interior. Optou-se por uma 

coloração cinzenta média para o revestimento da cobertura e fachadas de forma a transmitir uma presença 

neutra na cidade. A cobertura é suportada por quatro pilares em “v” com ligação à estrutura interior e ao piso 

térreo. 

 

No que diz respeito à estrutura interior da estação optou-se por uma solução metálica pela sua adaptabilidade 

e rapidez de execução. As paredes interiores, em contacto com o terreno, serão em betão aparente e o 

pavimento dos pisos terá um acabamento betuminoso com 15 cm de espessura. No piso do átrio e do cais LIOS 

o teto também será revestido com uma superfície acústica lisa e contínua. 

 

O Viaduto atravessa o vale de Alcântara, entre a Estação de Alcântara e o Baluarte do Livramento, e é 

implantado de modo a não contrariar as condições existentes, nem a versatilidade de evoluções futuras deste 

local. A implantação dos seus pilares foi analisada de maneira a respeitar as diferentes condicionantes impostas: 

a situação existente, o traçado viário proposto, a possível rotunda de Alcântara, o subsolo – presença do caneiro 

de Alcântara e via-férrea, e ainda a possibilidade de prolongamento do LIOS. 
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Para o troço de linha compreendido entre a Estação de Alcântara e o Baluarte do Livramento é proposto um 

viaduto em treliça com secção de 9,60 m x 6,27 m e apoiado em três pilares. 

 

O viaduto será uma estrutura metálica ligeira em treliça, com uma laje de betão sobre a qual os carris assentam. 

No troço entre o Baluarte e o edifício intercetado será necessário garantir o isolamento acústico devido à 

proximidade às habitações envolventes. 

 

Prevê-se a demolição e nova construção das paredes exteriores do edifício localizado na zona de Alcântara, no 

enfiamento da Muralha do Baluarte do Livramento, através do qual emerge o viaduto na zona de Alcântara. O 

edificado existente permanecerá, tanto quanto possível, ainda assim as construções adjacentes à Estação de 

Alcântara e ao Baluarte serão demolidas. Nas próximas fases do projeto, prevê-se uma análise mais detalhada 

sobre as construções adjacentes à Muralha do Baluarte do Livramento, de modo a aferir as suas condições 

estruturais, bem como a sua influência sobre a muralha. 

 

Junto ao Baluarte do Livramento o edifício intercetado ficará expectante de programa, uma vez que o viaduto 

inviabiliza possíveis ocupações de permanência. As paredes exteriores do edifício serão reconstruídas, deixando 

o seu interior vazio e prevendo o negativo do viaduto. Serão ainda conservadas as características originais da 

fachada principal. 

 

A intervenção no Baluarte passa pela limpeza da área envolvente e desmonte da muralha na área de intersecção 

do viaduto e túnel. Posteriormente a muralha será reconstruída e reforçada estruturalmente. 

 

Poço de Ventilação PV4 

O PV4 ficará ligado ao túnel ao PK 3+883,462. Ficará localizado a norte do acesso à Ponte 25 de Abril (sentido 

Alcântara – Ponte 25 de Abril). A sua profundidade será inferior a 30 m. Na fase de construção este poço 

constituirá um poço de ataque. 

 

Troço Final 

A extensão total do troço em túnel para a formação do Término da Estação Alcântara do Metropolitano de 

Lisboa resulta do somatório do comprimento de linha para as vias de inversão de sentido acrescido do 

comprimento total necessário para as vias de resguardo, para estacionamento das composições no final da 

exploração, permitindo reduzir o número de manobras diárias em vazio para a sua recolha no Parque de Material 

e Oficinas da Pontinha (PMO III). 

 

O desenvolvimento do traçado em planta e perfil é também determinado em razão do potencial prolongamento 

futuro da linha vermelha em direção a Belém/Algés, no que se refere ao cumprimento dos parâmetros de 

projeto ferroviário. 
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Estaleiros/Frentes de Obra 

Para a execução do Prolongamento da LVSSA estão previstas várias frentes de trabalho (onde se prevê a 

utilização de áreas para estaleiro). As frentes de trabalho/estaleiros serão potencialmente localizadas: 

 Parque de estacionamento junto ao Palácio da Justiça (na zona norte do traçado). 

 Estação das Amoreiras (céu aberto) e respetivos acessos – prevê a interdição temporária do acesso 

ao Túnel do Marquês. 

 Poço de Ventilação PV1. 

 Estação de Campo de Ourique e respetivos acessos. 

 Poço de Ventilação PV2. 

 Estação de Infante Santo. 

 Na área atualmente ocupada pelo parque de estacionamento privativo e edifício adjacente à Casa de 

Goa (na zona sul do traçado) onde se prevê a execução da galeria de túnel a construir a céu aberto 

na zona da Calçada do Livramento. 

 Zona da Estação de Alcântara (céu aberto). 

 Poço de Ventilação PV4 – poderá servir de frente de obra para a Estação Alcântara. 

 

Sistematiza-se na tabela seguinte a duração aproximada de cada um dos estaleiros de obra anteriormente 

referidos. 

 
Tabela 1 – Duração de estaleiro na obra do prolongamento da LVSSA 

 

Elementos de Atenuação de Vibrações Previstos no Projeto  

Prevê-se dois tipos de sistemas de atenuação das vibrações ao longo da via, com exceção de zonas de 

manobras.  

 Palmilhas antivibráticas sob as travessas que sustentam o carril - providenciando um nível de atenuação 

vibrátil até 10 dB. Prevê-se a aplicação desta solução nas situações de maior distância da linha às fundações 

dos edifícios. Considerando uma velocidade de circulação de 60 km/h, a distância mínima a partir da qual 

se aplica esta solução é de 18 m.  
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 Mantas antivibráticas sob laje flutuante - providenciando um nível de atenuação vibrátil entre 10 e 20 dB. 

Prevê-se a aplicação desta solução na maior parte da linha devido ao tipo de solo maioritariamente rochoso 

entre o túnel e as fundações dos edifícios, designadamente sempre que a linha se localize a uma distância 

inferior a 18m das fundações dos edifícios.  

 

Projetos Complementares ou Subsidiados 

Ao nível dos projetos complementares ou subsidiários encontra-se prevista a execução: 

 LIOS Ocidental – Linha Intermodal Ocidental Sustentável - eixo com cerca de 10 km e 16 paragens que 

ligará o concelho de Oeiras (Cruz Quebrada, interface com a CP) ao concelho de Lisboa, na zona de 

Alcântara, com a futura interface na Estação de Alcântara prevista no prolongamento da LVSSA objeto de 

avaliação do presente EIA. O LIOS Ocidental servirá as seguintes zonas: Cruz Quebrada, Jamor, Linda-a-

Velha e Miraflores, no Concelho de Oeiras, e as zonas do alto do Restelo, Ajuda, Alto de Santo Amaro e 

Alcântara. Este projeto tem como promotor o ML, em parceria com os Municípios de Lisboa e Oeiras, 

encontrando-se em curso o seu desenvolvimento, incluindo a respetiva avaliação de impacte ambiental. 

 Ligação Mecânica entre Alcântara-Mar e a futura Estação de Alcântara (ML) (prevista no projeto em 

avaliação). Trata-se de um projeto da iniciativa da Câmara Municipal de Lisboa e que, a concretizar-se, terá 

influência na captação de passageiros para a LVSSA. 

 

No âmbito do EIA, e sempre que considerado adequado, foram tidos em consideração os cenários de procura 

de passageiros e os benefícios sociais e ambientais do presente projeto com e sem a concretização destes 

projetos complementares. 
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5. ANÁLISE DOS FACTORES AMBIENTAIS 

 

5.1. GEOMORFOLOGIA, GEOLOGIA E RECURSOS MINERAIS 

 

Geomorfologia 

A área de implantação do projeto situa-se em Lisboa, que se enquadra numa zona de transição entre as 

unidades geomorfológicas da Bacia do Baixo Tejo e da Orla mesozoica ocidental. A cidade de Lisboa encontra-

se limitada a sul e a oriente pelo rio Tejo, desenvolvendo-se, consequentemente, em direção a norte e a oeste.  

 

Do ponto de vista fisiográfico a área emersa envolvente da cidade na margem norte do rio Tejo é medianamente 

acidentada. A par da variabilidade altimétrica – a cidade apresenta cotas desde o nível do rio Tejo até valores 

superiores a 200 m na serra de Monsanto, apresentando também uma variabilidade significativa no que respeita 

aos valores de inclinação de vertentes. Existe uma zona triangular bastante aplanada a norte da serra de 

Monsanto, a sul e a ocidente da qual se desenvolvem as vertentes em direção ao rio Tejo; localmente, estas 

vertentes atingem inclinações que excedem 20º, geralmente associadas a linhas de drenagem das águas 

pluviais para o rio Tejo. 

 

As zonas mais elevadas da região da cidade coincidem com o afloramento de rochas mais antigas, do Cretácico 

sedimentar e vulcânico. As zonas ribeirinhas da cidade são constituídas em parte significativa sobre áreas 

conquistadas pelo homem ao rio. 

 

Na região oriental e setentrional da cidade, onde predominam as litologias miocénicas, as formas de relevo são 

fortemente condicionadas pelos contrastes litológicos e pela estrutura geológica. A rede de drenagem instalou-

se nas formações menos resistentes, evoluindo para vales assimétricos enquanto as mais resistentes originaram 

planaltos e alinhamentos de cornijas. 

 

Os principais vales de Lisboa, diretamente tributários do estuário do Tejo encontram-se em Alcântara, Chelas, 

Valverde (Av. Liberdade), Arroios (Almirante Reis), Marvila e Olivais. 

 

A área de implantação do projeto de Prolongamento da Linha Vermelha entre São Sebastião e Alcântara situa-

se num corredor com um desnivelamento significativo, de quase 90 metros, encontrando-se a cota mais alta 

perto do Palácio da Justiça, aos 109 m, diminuindo gradualmente até à zona de Alcântara onde a cota atinge 

os 5 m no cruzamento com a Av. de Ceuta, segundo o que consta no relatório de EIA. Segundo esta fonte, os 

declives variam de forma significativa, em termos médios entre 0,6%, na área compreendida entre o Palácio 

da Justiça e o cruzamento das Amoreiras, e 12,3% na área compreendida entre a Embaixada da China e a Av. 

Infante Santo. 
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É na zona de Alcântara onde se localiza a zona mais instável a nível da Geomorfologia, derivado dos declives 

do terreno. De resto, ao longo do trajeto da obra, a acomodação do túnel a profundidades que atingem na 

maior parte da extensão a Formação da Bica, garante à partida uma estabilidade razoável do maciço rochoso 

derivado da resistência moderada a elevada e deformabilidade média que aquela litologia apresenta. 

 

Em termos de Geomorfologia cársica, salienta-se que a Formação da Bica, de natureza carbonatada com um 

grau de pureza assinalável, se apresenta frequentemente carsificada tanto à superfície como em profundidade, 

através de estruturas endo-cársicas do tipo cavidade que poderão eventualmente ter alguma relevância 

científica. 

 

Relativamente aos movimentos de terras, e segundo o relatório de EIA, estimam-se volumes de escavação das 

estruturas associadas ao Projeto de 544 813 m3. O mesmo relatório, em fase de aditamento, refere que o 

destino ou os destinos finais destes materiais são ainda desconhecidos, sendo este facto de estranhar, mesmo 

em fase de Estudo Prévio. Refere ainda que esses locais “corresponderão a destinos licenciados para a receção 

destes tipos de materiais e localizados na região envolvente de Lisboa”, apresentando uma tabela com sete 

pedreiras em atividade na região a norte de Lisboa que, aparentemente, não foram ainda contactadas no sentido 

de conhecer a sua disponibilidade para a receção destas terras. 

 

Atendendo ao facto da instalação do projeto se localizar numa área já intervencionada, considera-se que os 

impactes gerados na Geomorfologia são resultantes da movimentação de terras não contaminadas, estando 

muito dependentes do destino final das mesmas: 

 Impacte criado pela movimentação de terras e pelo depósito de materiais sobrantes não contaminados – 

segundo o relatório de EIA, estimam-se volumes de escavação das estruturas associadas ao projeto de 544 

813 m3, que serão levadas a depósito. O impacte criado por esta movimentação de terras na geomorfologia 

será no local de deposição destas e não no local de origem das mesmas, por se tratar de uma obra 

subterrânea. O EIA, em fase de aditamento, refere que o destino ou os destinos finais destes materiais são 

ainda desconhecidos, apontando, no entanto, uma lista com sete pedreiras em atividade na região a norte 

de Lisboa que poderão receber estas terras sobrantes contribuindo para a sua recuperação paisagística. 

 

A reutilização das terras sobrantes para o fim de reposição total ou parcial da cota original das áreas de 

exploração, resulta num impacte nulo ou pouco significativo na geomorfologia. Se a deposição de terras não 

contribuir para a recuperação paisagística de uma escavação artificial, como são as pedreiras, o impacte na 

geomorfologia será negativo e permanente, com magnitude proporcional ao volume de terras depositado no 

destino/s final/ais. 

 

Geologia 

A geologia da área de Lisboa reflete a evolução geodinâmica das duas unidades tectono-sedimentares onde se 

integra: a Bacia Lusitânica (BL), que corresponde aos sedimentos mesozoicos, e a Bacia do Baixo Tejo, pós-
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mesozoica. Muito sinteticamente, a BL corresponde a uma estrutura subsidente complexa, alongada na direção 

N-S, gerada por extensão litosférica associada à abertura do Atlântico Norte durante o Mesozoico. Desenvolveu-

se em três episódios de rifting, através de uma tectónica de blocos limitados por falhas, definindo grabens e 

demigrabens. A tectónica foi controlada pela estrutura do substrato varisco, ocorrendo também estruturas 

transversais àquelas. Os principais episódios de rifting foram intervalados por períodos com subsidência 

regional, ou por levantamento generalizado, destacando-se uma inconformidade regional entre o Caloviano 

médio e o Oxfordiano superior. A passagem do Cretácico Inferior ao Superior é marcada por uma transgressão 

generalizada a que se sobrepõe uma subsidência generalizada, que se manifesta na região de Lisboa pela 

deposição dos calcários da Formação de Caneças e da Formação da Bica. No topo destes calcários depositaram-

se os basaltos e piroclastos do Complexo Vulcânico de Lisboa. 

 

Com a deposição dos sedimentos detríticos fluviais da Formação de Benfica, no Paleogénico, deu-se início à 

individualização da Bacia do Baixo-Tejo. Esta bacia corresponde a uma depressão tectónica alongada grosso 

modo na direção NE-SW, que sofreu subsidência principalmente no decurso do Miocénico. Este novo episódio 

transgressivo e subsidente do Miocénico dá lugar à deposição dos sedimentos marinhos, que correspondem aos 

que afloram em Lisboa. Sobre estas formações assentam os sedimentos fluviais pliocénicos que testemunham 

uma drenagem exorreica numa extensa planície aluvial. No Quaternário, dá-se erosão fluvial, com encaixe da 

rede de drenagem, em resposta a uma descida do nível do mar por levantamento geral do continente. 

 

Litostratigrafia 

Em termos litoestratigráficos, à superfície da zona de implantação do projeto ocorrem rochas com idades que 

variam do Cretácico Superior ao Quaternário. No entanto, salienta-se que segundo a Memória Descritiva e 

Justificativa da Geologia/Geotecnia que integra o EIA, o túnel a ser construído irá intersectar quase 

exclusivamente a Formação da Bica. Da base para o topo, o projeto do Prolongamento da Linha Vermelha entre 

São Sebastião e Alcântara intercepta à superfície as seguintes unidades litostratigráficas: 

 Formação da Bica, constituída por calcários compactos de cor branca, rosada a avermelhada, apresentando-

se mais margosos para o topo onde alternam com margas. O calcário pode apresentar-se cristalino com 

ocorrência de nódulos de sílex, alternando com calcários nodulosos ou com uma componente margosa. 

Esta formação é caracterizada pela presença, na sua parte superior, de fósseis de rudistas, encontrando-

se estes frequentemente silicificados. Constitui a unidade da área de Lisboa mais carsificada, devido ao 

grau de pureza dos calcários seus constituintes. 

A espessura da formação é de cerca de 50 m na região de Lisboa, sendo datada do Cenomaniano superior 

(base do Cretácico Superior).  

 Complexo Vulcânico de Lisboa (CVL), constituído maioritariamente por basaltos com algumas intercalações 

de rochas piroclásticas, que, segundo a Carta Geológica do Concelho de Lisboa na escala 1:10 000 (Almeida, 

1986), ocorrem na área de intervenção do projeto. Este complexo pode ainda estar intercalado com 

unidades sedimentares (margas vermelhas, arenitos), ocorrendo diversos exemplos destas intercalações 

em vários pontos de Lisboa, como por exemplo em Campolide, onde o CVL atinge a espessura máxima 
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conhecida de 200 m. Contudo a sua espessura é muito variável, podendo ser somente cerca de 15 ou 20 m, 

como acontece no Parque Eduardo VII. A idade do CVL é de cerca de 72 milhões de anos (Cretácico 

Superior). As rochas piroclásticas são essencialmente tufitos, de granulometria fina, mas também se 

encontram brechas grosseiras de base de escoada. Os basaltos dispõem-se em escoadas lávicas, filões e 

chaminés. Assenta discordantemente sobre a superfície carsificada da formação subjacente dos calcários 

com rudistas (Formação de Bica). 

 Formação de Benfica, do Eocénico a Oligocénico, constituída por depósitos continentais de margas e argilas 

avermelhadas, conglomerados, arenitos e uma “barra” de calcários (os chamados “Calcários de Alfornelos”), 

podendo atingir os 400 m de espessura. Assenta em descontinuidade sobre o CVL, contactando em alguns 

locais diretamente a Formação da Bica. 

 Argilas de Prazeres, constituídas por argilas e margas na região de Lisboa, sobrepostas por níveis arenosos 

finos a médios e argilitos arenosos vermelhos, podendo apresentar calcários na margem esquerda do Tejo. 

Na zona de Lisboa ocorrem com bioermas de corais e briozoários, lateralmente com níveis carbonosos com 

vegetais e gesso com fauna de mamíferos. Apresentam uma espessura máxima de 45 m e são de idade 

Aquitaniano a Burdigaliano inferior (Miocénico inferior). É a unidade litostratigráfica que maioritariamente 

ocorre à superfície na área de Campo de Ourique. 

 Aluviões e aterros, do Quaternário, constituídos por areias e argilas que ocorrem ao longo das principais 

linhas de água da área de Lisboa, depositados artificialmente e frequentemente com restos de origem 

antrópica quando se trata de aterros. A sua espessura é muito variável. 

Na área de implantação do projeto somente ocorrem no vale de Alcântara onde atingem uma espessura 

de cerca de 35 m, segundo o EIA, incluindo cerca de 7,5 m de aterro. 

 

Tectónica e Estrutura 

A tectónica e estrutura regional da região de Lisboa foi controlada pela inversão tectónica de idade neogénica. 

Este evento deformou as rochas que afloram nesta região que correspondem, essencialmente, às formações 

miocénicas e paleogénicas, integrantes da Bacia do Baixo Tejo e depositadas por cima do substrato mesozoico. 

 

No que se relaciona com a deformação dúctil, identificam-se duas principais direções estruturais na área de 

Lisboa, nomeadamente no sector W até ao meridiano de Campolide-Almada, dobramentos de eixo 

aproximadamente E-W que afetam todas as formações de idade ante-pliocénica, e um monoclinal de direção 

aproximadamente N-S, na área E de Lisboa, onde as unidades miocénicas afloram. 

 

A deformação frágil na região de Lisboa está representada por diversas macro-estruturas frágeis do tipo falha 

como a falha do “Gargalo do Tejo”, a Zona de falha de Pinhal Novo-Alcochete ou o prolongamento meridional 

da zona de falha de Vila Franca de Xira. Na região, ocorrem falhas com menor expressão que afetam 

maioritariamente as formações mesozoicas aflorantes e que, na sua generalidade, terminam aproximadamente 

à longitude do Campo Grande, não afetando a estrutura monoclinal já referida. 
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Na cidade de Lisboa a Formação da Bica é a mais afetada pela deformação frágil. A direção NE-SW é uma das 

principais de fracturação, salientando-se pela importância no contexto regional e pela proximidade ao projeto, 

a falha da Ajuda, no flanco sul da Serra de Monsanto. Esta falha e suas subsidiárias prolongam-se para NE 

aproximando-se e alinhando-se ao troço final norte do projeto, podendo afetar o mesmo. 

 

De resto têm pouca expressão as falhas cartografadas à superfície na área de implantação do projeto. 

 

Neotectónica e Sismotectónica 

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

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

M=6,9 (Cabral et. al., 2003). Daquelas estruturas destacam-se, pela sua proximidade à cidade de Lisboa, o 

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

zona de falha de Pinhal Novo de direção NNW-SSE, a SE da cidade. No estuário do Tejo ocorre a falha do 

“Gargalo do Tejo” de direção E-W, que corresponde a um acidente provável, segundo alguns autores. 

 

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

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

significativo é o sismo de 1 de Novembro de 1755 e respetivo tsunami, com magnitude estimada MW ≈ 8,7.  

 

Também têm ocorrido sismos em falhas ativas no interior da placa Euro-Asiática (sismos intraplacas), dos quais 

se destaca pela proximidade o sismo de Benavente, a 23 de Abril de 1909, que teve magnitude estimada de 

MW ≈ 6,0. 

 

Na carta da sismicidade histórica e atual (1755-1996), contendo as isossistas de intensidades Máximas, escala 

de Mercalli modificada de 1956, elaborada pelo ex-Instituto de Meteorologia, a região afetada enquadra-se na 

zona de intensidade X que corresponde à de maior intensidade definida para o território continental português. 

 

Segundo o Regulamento de Segurança e Ações para Estruturas de Edifícios e Pontes, a zona de implantação do 

projeto enquadra-se em termos de zonamento do território para efeitos da quantificação da ação dos sismos, 

na zona A que apresenta o maior índice de sismicidade de Portugal continental, identificada com um risco 

sísmico alto, a que corresponde um coeficiente de sismicidade, α, igual a 1 (correspondente à zona sísmica de 

maior risco, de entre as quatro em que o território Continental se encontra dividido). Daqui decorre que é 

também uma zona com elevado risco de tsunami. 

 

Nos termos do Eurocódigo 8, que define a ação sísmica em cada local a usar no cálculo das construções novas 

ou a reabilitar, o concelho de Lisboa encontra-se dentro nas zonas sísmicas 1.3 e 2.3 para a sismicidade 

interplaca e intraplaca, respetivamente. 
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O PDM recomenda que em caso de solos brandos e/ou freáticos superficiais como é o caso dos aluviões e 

aterros do vale de Alcântara, que correspondem ao solo tipo C no Eurocódigo 8, deverá considerar-se 

explicitamente os efeitos de amplificação local e alteração de conteúdos de frequência que esses solos 

provocam. Para este efeito deverá ser redefinida a ação sísmica de projeto para lá do que consta da legislação 

geral. 

 

Riscos Geológicos 

Dada a elevada densidade populacional e a significativa concentração de atividades da cidade de Lisboa, os 

riscos geológicos revestem-se de particular importância, destacando-se os riscos geológicos associados à 

atividade sísmica (e outros riscos geológicos a ela associados, como os fenómenos de liquefação dos sedimentos 

e os efeitos da potencial ocorrência de um tsunami) e também, a nível mais localizado, o dos movimentos de 

vertente. 

 

A área em estudo está quase toda inserida numa zona de vulnerabilidade sísmica dos solos baixa a moderada, 

tal como preconizados na planta de Riscos Naturais e Antrópicos que integra o PDM. Somente a área do vale 

de Alcântara se situa numa zona de vulnerabilidade muito elevada. Este vale está sujeito a potenciais fenómenos 

de liquefação perante um sismo de grande intensidade devido à existência de condições geológicas e 

geomorfológicas que favorecem este fenómeno, nomeadamente a presença de depósitos de fácies fluvial 

(aluviões do Tejo), incoerentes e saturados em água e de aterros do rio conquistados ao mar, que apresentam 

muito reduzida resistência e grande deformabilidade. 

 

Como consequência desta elevada suscetibilidade, destaca-se a possível perda de capacidade resistente das 

estruturas contruídas (neste caso do viaduto previsto), acompanhada de assentamentos diferenciais capazes 

de induzir o derrubamento ou afundamento de estruturas, a impulsão, a flutuação e a instabilização de 

vertentes. 

 

É ainda de salientar que a suscetibilidade ao efeito de um tsunami é também elevada, devido às características 

fisiográficas da área vale de Alcântara e pela sua proximidade ao rio Tejo. 

 

Relativamente aos movimentos de massas, e segundo a Planta de Riscos Naturais e Antrópicos do PDM de 

Lisboa, destaca-se na zona do vale de Alcântara a ocorrência de uma zona de Suscetibilidade de ocorrência de 

Movimentos de Massas em vertentes classificada como elevada, mais precisamente na encosta da Calçada do 

Sacramento para o Largo de Alcântara, onde se prevê que o túnel do ML termine e o trajeto passe a ser em 

viaduto. 

 

Nas proximidades do trajeto existe uma área de suscetibilidade muito elevada, no topo do Parque Eduardo VII, 

na área da atual Estufa-fria que corresponde a uma antiga pedreira. Ocorrem ainda outras áreas de 

suscetibilidade elevada: duas do lado nascente da Av. Infante Santo (uma coincidente com o Geomonumento 
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Av. Infante Santo 2, descrito mais à frente neste parecer) e outra no final da Rua Maria Pia junto ao Arco do 

Carvalhão. 

 

Património Geológico 

Geossítios ou Geomonumentos são afloramentos geológicos que perpetuam uma memória e representam a 

história geológica de um local. Constituem o testemunho mais antigo da história do território, sendo referências 

naturais e geológicas hoje já raras, em particular em ambiente urbano. São, portanto, um património de valor 

incalculável que deve ser preservado. 

 

Na cidade de Lisboa estão descritos e caracterizados 19 Geossítios ou Geomonumentos pela CML, que se 

encontram formalmente classificados e protegidos no PDM no art.º 34º do seu Regulamento. São ali descritos 

como ocorrências naturais de origem geológica que, pelo seu interesse científico e pedagógico e carácter 

representativo da paleogeografia do concelho de Lisboa, devendo ser considerados património natural. 

 

Na área afeta ao projeto ocorrem dois Geomonumentos que se localizam à superfície da zona atravessada pelo 

túnel a construir. São eles os dois afloramentos da Formação da Bica da Avenida Infante Santo (figura abaixo) 

que se localizam em lados opostos da avenida, quase frontalmente um ao outro. O Geomonumento do lado 

oeste da mesma (Geomonumento Av Infante Santo 1) encontra-se sobreposto ao trajeto do projeto e muito 

perto da futura estação da Infante Santo. 

 

 
Figura 6 - Extrato do mapa dos Geomonumentos de Lisboa da Câmara Municipal de Lisboa, com a localização dos dois 

Geomonumentos da Av. Infante Santo (http://dados.cm-lisboa.pt/pt_BR/dataset/geomonumentos) 
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Estes Geomonumentos são constituídos por afloramentos notáveis da Formação da Bica do Cretácico Superior, 

sendo um dos poucos afloramentos geológicos urbanos que constituem prova material direta da existência 

nesta região, há cerca de 97 M.a., dum ambiente marinho tropical, pouco profundo, que gradualmente ocupou 

o que eram áreas lagunares costeiras ricas em vida marinha que deixaram a sua presença na sequência de 

rochas calcárias. A Formação da Bica é composta por espessas séries de calcários compactos de cor branca, 

por vezes apinhoados onde ocorrem inúmeros vestígios de fósseis associados a estes sedimentos, entre eles 

bivalves, gastrópodes, crustáceos, equinodermes e alguns vertebrados, com destaque para a presença de 

rudistas na parte superior desta unidade. Ao longo do período de sedimentação e consolidação desta formação 

ter-se-ão formado recifes e pequenas lagunas com comunicação temporária com o mar, criando condições para 

a formação de bancadas de calcários folhetados com restos de fauna onde se destacam abundantes leitos e 

nódulos de sílex. Este aspeto é visível nos Geomonumentos da Av. Infante Santo. 

 

Apesar do Geomonumento Av. Infante Santo 1 ter sido bastante danificado aquando da construção do parque 

subterrâneo adjacente em 2015, considera-se que mantém o seu valor como testemunho da história geológica 

da cidade de Lisboa. 

 

A cerca de 400 m para oeste do corredor do projeto, em Campo de Ourique, ocorre o Geomonumento da Rua 

Sampaio Bruno onde é possível observar o fundo marinho de uma plataforma recifal de idade miocénica inferior 

(cerca de 24-22 M.a.). O valor científico deste Geomonumento reside no seu conteúdo fóssil, constituído por 

briozoários que ocorrem no troço mais carbonatado do Geomonumento, representando um paleo-ambiente de 

um mar de águas pouco profundas com águas tépidas e muito límpidas, favorável ao desenvolvimento de um 

ambiente recifal. 

 

Estes Geomonumentos, e em particular os da Av. Infante Santo pela sua proximidade ao projeto, devem ser 

salvaguardados como consta do artigo 34º do Regulamento do PDM de Lisboa que indica que “Os 

Geomonumentos devem ser preservados e valorizados tendo em conta o seu interesse científico, pedagógico e 

cultural. Os Geomonumentos dispõem de uma área de proteção num perímetro mínimo de 10 m, definida a 

partir do extremo do Geomonumento e prolongada em toda a sua envolvente, sem prejuízo das construções 

pré-existentes, a qual visa manter as condições de estabilidade, tendo em vista a segurança e proteção de 

pessoas e bens, bem como as condições de acessibilidade ao local e de enquadramento paisagístico.” Refere 

ainda que “Os planos de urbanização ou de pormenor definirão os condicionamentos à ocupação do solo”. Não 

existe, segundo informação do site da CML, nenhum Plano de Pormenor ou de Urbanização em vigor na área 

da Av. Infante Santo. Segundo o definido neste Plano, verifica-se que a área de proteção do Geomonumento 

Av. Infante Santo 1 (a oeste da avenida, do lado direito no sentido descendente) é afetada. 
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De resto, a natureza carbonatada das rochas que ocorrem na área de implantação do projeto, em particular da 

Formação da Bica (Calcários maciços com rudistas), faz prever a possibilidade de ocorrência de cavidades 

cársicas em profundidade que poderão constituir património geológico, consoante o seu valor científico.  

 

Igualmente, nas formações miocénicas intervencionadas pelo projeto existe potencialidade para ocorrência de 

achados paleontológicos com eventual interesse cientifico-didático. Pese embora estas eventuais ocorrências, 

não se considera provável que haja condições para a preservação destes valores geológicos que sejam postos 

a descoberto no decorrer da obra dado o tipo de projeto em causa, unicamente que se garanta a sua 

identificação e caracterização. 

 

Recursos Minerais 

Dada a tipologia de ocupação da área de intervenção, não ocorrem áreas de exploração de recursos minerais, 

não significando que não haja zonas potenciais para este tipo de recurso. São conhecidas algumas antigas 

pedreiras em alguns pontos de Lisboa, onde se explorava essencialmente pedra para construção, mas que há 

muito foram abandonadas para dar lugar ao desenvolvimento do tecido urbano. 

 

Apesar desta eventual potencialidade, os recursos minerais que poderiam ser explorados nesta região são de 

valor económico relativamente baixo, sendo abundantes e mais acessíveis noutras regiões do país. 

 

Os impactes na Geologia e derivados dos Riscos Naturais serão: 

 Impacte nos processos erosivos e na estabilidade do maciço – o desmonte do maciço rochoso facilita a 

instalação de processos erosivos que afetam a estabilidade do maciço, constituindo um impacte negativo. 

A integridade estrutural do maciço rochoso tem implicações diretas na segurança de pessoas, animais e 

bens. Na área do projeto ocorre uma zona de Suscetibilidade de ocorrência de Movimentos de Massas em 

vertentes classificada como elevada na zona do vale de Alcântara, mais precisamente na encosta da Calçada 

do Sacramento para o Largo de Alcântara, onde se prevê que o túnel do ML termine e o trajeto passe a 

ser em viaduto. 

 

O conhecimento em pormenor da estrutura do maciço, nomeadamente das orientações das redes de 

fraturas/falhas e da estratificação, mas também dos fenómenos de carsificação que poderão ocorrer 

localmente, é essencial para o correto planeamento das escavações de modo a prevenir instabilidades 

geotécnicas e movimentos de terreno. Considera-se o impacte pouco significativo, negativo e localizado, 

sendo a sua magnitude função das consequências que daí advierem, sendo que a qualidade do projeto 

geotécnico e a sua correta implementação, com as medidas de monitorização ali consideradas, contribuirá 

decisivamente para a minimização de impactes na segurança das pessoas, animais e bens. 

 Impacte em Património geológico: verifica-se que a área de proteção definida no PDM de Lisboa do 

Geomonumento Av. Infante Santo 1 (a oeste da avenida, do lado direito no sentido descendente) é afetada. 
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A proximidade do trajeto do projeto ao outro Geomonumento desta avenida também pode pôr em causa 

a sua integridade. Estes Geomonumentos devem ser salvaguardados como consta do artigo 34º do 

Regulamento do PDM de Lisboa, apesar de não existir nenhuma condicionante formalizada em relação a 

esta matéria. Na eventualidade de ocorrer alguma afetação na integridade destes Geomonumentos, 

derivada da construção do túnel, consideramos que o impacte será negativo, permanente, com uma 

magnitude proporcional ao grau de afetação. 

 

Também poderão ocorrer impactes em valores geológicos ainda não identificados já que é frequente em 

maciços carbonatados a ocorrência de cavidades ou grutas resultantes da carsificação do maciço, sendo 

possível que, com o avanço da escavação alguma destas estruturas com eventual valor geológico seja 

posta a descoberto e danificada. A ocorrência de achados paleontológicos com valor científico-didático é 

também uma probabilidade. No entanto, a tipologia de uso do solo da superfície e o tipo de projeto 

(essencialmente subterrâneo) em causa, considera-se que, em caso de ocorrência destes valores, 

unicamente será possível a sua identificação e caracterização, sendo de ponderar a possibilidade da sua 

conservação. De qualquer modo, nestes casos, considera-se o impacte negativo, permanente, sendo a sua 

magnitude função do valor científico-didático das ocorrências. 

 A construção em zonas com Vulnerabilidade sísmica muito elevada, como é o caso do Vale de Alcântara, 

poderá resultar na afetação de pessoas, animais e bens em caso de sismo. A implementação de medidas 

adequadas de resistência estrutural antissísmica no viaduto de Alcântara, minimizam este impacte que se 

considera negativo, medianamente significativo, e localizado, sendo a sua magnitude função das 

consequências que daí advierem, que variam em função da qualidade do projeto de estruturas e geotécnico 

e da sua correta implementação. 

 

Dado não ocorrerem recursos minerais com valor económico relevante na área de implantação do projeto, o 

impacte será nulo. 

 

 

5.2. RECURSOS HÍDRICOS  

 

Águas Residuais 

As águas residuais serão provenientes essencialmente do funcionamento das instalações sanitárias e balneários 

existentes nas Estações e ainda das eventuais atividades desenvolvidas nas referidas estações (restauração, 

entre outras). 

 

O EIA prevê uma produção média de águas residuais domésticas de cerca de 7 600 m3/ano (calculada com 

base na estimativa de água para consumo e admitindo um coeficiente de afluência à rede de 80%). 
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No que respeita às infraestruturas de saneamento, a área adstrita ao projeto encontra-se em meio urbano 

dotado de rede de infraestruturas de saneamento básico, pelo que a solução de drenagem proposta para a rede 

de esgotos será do tipo separativo, prevendo a ligação das redes de drenagem às redes públicas de drenagem 

existentes, desde que devidamente autorizada pela Entidade Gestora do Sistema Público de Drenagem das 

Águas Residuais Urbanas do concelho de Lisboa (Câmara Municipal de Lisboa). 

 

Nas Estações de Amoreiras, Campo de Ourique e Infante Santo, o encaminhamento das águas residuais para a 

rede pública existente na envolvente, para posterior tratamento na ETAR de Alcântara, é efetuada através de 

bombagem. No caso da Estação de Alcântara, segundo o EIA, atendendo à sua cota de implantação, todas as 

águas residuais são encaminhadas de modo gravítico para a rede pública existente para posterior tratamento 

na ETAR de Alcântara. 

 

É estimado no EIA que, em cada uma das Estações a construir, venham a ser produzidas cerca de 27 m3/h de 

efluentes domésticos (caudal médio) resultantes da utilização das instalações sanitárias e balneários, espaços 

comerciais, lavagem dos túneis. 

 

Águas Pluviais 

A rede de drenagem de águas pluviais a construir, segundo o EIA, visa recolher: 

 Águas das chuvas que caem dos acessos e das grelhas de ventilação - a drenagem das águas das chuvas 

que escoa nas grelhas de ventilação será assegurada por um sistema composto por caleiras, tubos de 

queda e coletores que as conduzirão para as caixas de visita do sistema geral de drenagem de cada estação. 

 Águas das lavagens dos pavimentos das estações - a lavagem dos pavimentos das estações é normalmente 

realizada por intermédio de sistemas de limpeza com equipamentos autónomos, não gerando quaisquer 

águas residuais. Contudo, em caso de necessidade pontual de lavagem com água em pressão, a mesma 

terá apenas como origem a rede de água existente nas estações, sem adição de quaisquer substâncias, 

sendo posteriormente recolhidas nas caleiras/ ralos existentes, colocados de acordo com as pendentes a 

estabelecer nessas áreas. As caleiras serão cobertas com grelhas. 

 Águas das lavagens dos patamares das escadas dos poços de ventilação (apenas nalgumas estações) - as 

redes pluviais a construir no âmbito do projeto serão constituídas por caleiras, tubos de queda, coletores e 

caixas de visita que irão recolher estas águas e as conduzirão para poços de bombagem. 

 Águas provenientes de eventuais infiltrações nos túneis - estas águas serão recolhidas por um coletor 

longitudinal ao longo do túnel no eixo da galeria. As águas serão encaminhadas até poços de recolha e 

bombagem a prever e daí serão recolhidas e bombadas até à superfície para uma ou mais caixas de ramal 

de ligação pluvial (caixas de receção). Serão depois descarregadas na rede pública de águas pluviais 

existente. 

 Águas da via - a drenagem de via para os troços em túnel será constituída por um coletor longitudinal, que 

se desenvolverá no eixo da galeria e será intercetado por caixas de visita. As águas recolhidas e escoadas 
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pela rede de drenagem de via serão encaminhadas, em escoamento gravítico, até poços de recolha e de 

bombagem previstos nas estações. 

 Águas do viaduto (aplicável apenas à estação de Alcântara) - a drenagem do viaduto deverá ser efetuada 

por caleiras de drenagem com grelhas metálicas e tubos de queda junto aos pilares, descarregando as 

águas em caixas de visita à superfície. Será previsto assim o encaminhamento de forma gravítica de todas 

estas águas pluviais para o coletor público existente mais próximo. 

 Águas de combate a incêndio - a sua produção advém dos caudais das redes de incêndio de 1ª e 2ª 

intervenção. 

 

De acordo com o referido no EIA, na fase de projeto de execução será solicitada declaração de autorização da 

Entidade Gestora do Sistema Público de Drenagem das Águas Residuais Urbanas do concelho de Lisboa (Câmara 

Municipal de Lisboa) para ligação das águas pluviais/ infiltração recolhidas pelo projeto no sistema público de 

drenagem pluvial. 

 

Recursos hídricos superficiais 

Atendendo à localização do projeto em análise e no que respeita à interferência com a zona estuarina, dado o 

respetivo risco de inundação, o EIA considera a zona de Alcântara como a zona mais problemática, tendo sido 

analisada em maior detalhe e de modo a refletir os estudos mais recentes disponíveis. Foram considerados 

diferentes dados referentes à subida do Nível Médio do Mar (NMM), resultado de variados estudos (observáveis 

na Tabela 31 do Aditamento ao EIA), bem como o Visualizador de Cenários de Subida do Nível do Mar para 

Portugal Continental de acordo com a Diretiva Europeia 2007/60/CE - Estudo de Escala Nacional, tendo 

concluído que “embora as cotas máximas de inundação atingidas variem um pouco em função dos estudos 

realizados, para 2100, é relativamente seguro afirmar que acima de 4,85 m os riscos de inundação são bastante 

baixos/inexistentes”, pelo que o Aditamento ao EIA considera a cota de referência de 4,85 m. 

 

Apresenta-se, na Figura 117 do EIA, a área onde será implantada a futura estação de Alcântara e o Viaduto, 

situada no limite da área com risco de inundação (nível de risco baixo/muito baixo), para o ano de 2100, de 

acordo com o Aditamento ao EIA. 

 

A área de estudo interseta as massas de água superficiais PT05TEJ1124 (Ribeira de Alcântara) e PT05TEJ1139A 

(água de transição denominada “Tejo-WB1”, Estuário mesotidal homogéneo com descarga irregular do rio), 

sendo o estado global destas massas de água classificado de Mau e Razoável, respetivamente, de acordo com 

o PGRH do Tejo e Ribeiras do Oeste – 2º Ciclo de Planeamento. 

 

A área de estudo é ainda atravessada por uma linha de água natural (não navegável nem flutuável), dentro dos 

limites da Tapada da Ajuda, junto do edifício principal do Instituto Superior de Agronomia, com uma extensão 

de aproximadamente 350 m e, por um curso de água artificializado denominado Caneiro de Alcântara, com leito 
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betonado para montante da zona da Avenida de Ceuta/estação de Alcântara-Terra, e não artificializado (móvel) 

para jusante, até ao rio Tejo. 

 

A linha de água, a poente, atravessada pela área de estudo do projeto, não é afetada pelo mesmo, dado que a 

intervenção acontece a cerca de 21 m abaixo da cota da linha de água. 

 

No caso do Caneiro de Alcântara, o leito do Caneiro não é interferido pela implantação dos maciços de fundação 

dos pilares do Viaduto de Alcântara, no entanto dois pilares encontram-se na área de proteção do Caneiro, que 

tem uma área de proteção delimitada por linhas paralelas, com um afastamento mínimo de 10 metros do limite 

exterior do caneiro. 

 

De acordo com o Aditamento ao EIA e com o regulamento do PDM de Lisboa, na área de proteção do Caneiro 

só é permitida a instalação de 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 área de Projeto não se sobrepõe à área de inundação, com probabilidade média e para um período de retorno 

de 100 anos, cartografada no âmbito do 2º ciclo dos PGRI, conforme consta do Aditamento ao EIA. Contudo, 

de acordo com a carta “Riscos Naturais e Antrópicos I” da Planta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal 

de Lisboa, a área de estudo sobrepõe-se a várias manchas classificadas como áreas de vulnerabilidade às 

inundações, designadamente: 

 Rua das Amoreiras (vulnerabilidade moderada). 

 Rua do Campo de Ourique / Rua do Sol ao Rato (vulnerabilidade moderada). 

 Av. Infante Santo (vulnerabilidade moderada na quase totalidade da sua extensão e vulnerabilidade muito 

elevada na proximidade da Av. 24 de Julho). 

 Av. de Ceuta / Rua das Fontainhas e região envolvente (vulnerabilidade muito elevada). 

 

A área em estudo da LVSSA é fortemente urbanizada, consolidada, sendo as áreas de estaleiro implantadas em 

pequenas bolsas de área verde/quarteirões não construídos ou em áreas de estacionamento/infraestruturas 

viárias.  

 

Ainda relativamente à interferência do projeto nas áreas de vulnerabilidade às inundações, no que respeita às 

áreas de estaleiro, a área afeta aos trabalhos da estação de Alcântara, apresenta relevância na sua sobreposição 

às áreas de vulnerabilidade às inundações, neste caso “muito elevada”, de acordo com a cartografia do PDM 

de Lisboa e nos termos da figura 191 do EIA. 
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Avaliação de Impactes 

Fase de construção 

Nos estaleiros, as águas residuais domésticas provenientes das instalações sanitárias de apoio aos trabalhadores 

serão encaminhadas para a rede pública de drenagem, mediante autorização da respetiva Entidade Gestora, 

ou, em alternativa, serão recolhidas numa fossa estanque e conduzidas a destino final adequado (ETAR) por 

empresa habilitada para o efeito. O EIA prevê ainda, como alternativa, a utilização de sanitários provisórios 

químicos, onde essas águas serão recolhidas e tratadas, para posterior encaminhamento adequado por empresa 

devidamente habilitada. As águas provenientes de refeitórios, no caso em que haja confeção de alimentos, 

deverão ser conduzidas para um separador de gorduras e só depois ser encaminhadas para tratamento 

adequado conforme atrás descrito. 

 

O EIA refere que as águas residuais provenientes de lavagem de equipamentos serão descarregadas na rede 

pública de drenagem. Caso essa descarga seja efetuada na rede pública de drenagem de águas residuais 

urbanas, a mesma deve cumprir o disposto pela Entidade Gestora do sistema público de drenagem na 

autorização de ligação à rede pública a emitir por aquela entidade, a qual deve ser solicitada pelo proponente 

previamente à implementação da obra. No caso do destino final pretendido ser a descarga no meio hídrico 

através do coletor pluvial (após tratamento prévio), deverá ser solicitado o respetivo Título de Utilização dos 

Recursos Hídricos (TURH) à APA/ARHTO. Para o efeito deverá ser obtida, ainda, autorização da entidade gestora 

da rede de drenagem pública para a utilização do coletor pluvial, para condução das referidas águas, após pré-

tratamento, ao meio hídrico. O pré-tratamento a assegurar para o efeito carecerá de concordância por parte da 

APA/ARHTO, em sede de licenciamento da rejeição. 

 

As zonas de armazenamento de produtos potencialmente poluentes devem ser drenadas para uma bacia de 

retenção, impermeabilizada e isolada da rede de drenagem, ou depósito estanque, de forma a evitar que os 

derrames acidentais de óleos, combustíveis ou outros produtos perigosos contaminem os solos e as águas. O 

dimensionamento desta bacia de retenção/depósito estanque deve permitir a adequada retenção para 

encaminhamento a destino final adequado. 

 

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. 

 

De acordo com o EIA, as águas pluviais produzidas nas diferentes frentes de obra serão descarregadas na rede 

de drenagem urbana pluvial, respeitando o Regulamento Municipal para Lançamento de Efluentes Industriais 

na Rede de Coletores de Lisboa (Edital n.º 156/91), devendo ser avaliada a necessidade de efetuar o pré-

tratamento das águas a descarregar na rede pluvial, de modo a garantir o cumprimento dos referidos limites 

de descarga. Caso as águas pluviais se encontrem contaminadas, necessitando de pré-tratamento antes da 

rejeição no meio hídrico, a encaminhar através do coletor pluvial, o referido tratamento carece da concordância 
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da APA mediante os valores limite de emissão a definir no âmbito do TURH a emitir por esta entidade. Nesta 

situação é também necessária a autorização da entidade gestora da rede pluvial para a utilização da referida 

infraestrutura para o encaminhamento daquelas águas pré-tratadas até ao rio Tejo. 

 

É expectável que, aquando da ocorrência de precipitação, ocorra o arrastamento de sedimentos resultantes das 

escavações ou das operações de transferência de terras para posterior transporte a vazadouro, o que conduzirá 

a elevados teores de sólidos em suspensão nas águas pluviais que escoam superficialmente e que são 

posteriormente recolhidas no sistema público de drenagem, o que provocará um acréscimo no teor de sólidos 

nas redes de drenagem com encaminhamento ao meio recetor (rio Tejo). Também as águas bombadas (pluviais 

ou subterrâneas) através dos poços de ataque poderão ter o mesmo efeito. No entanto, face ao meio recetor 

em presença, estuário do rio Tejo, o impacte negativo resultante é pouco significativo e temporário (ocorre em 

períodos de chuva e/ou quando se efetuam as descargas das águas de bombagens) e minimizável caso sejam 

adotadas as medidas de minimização recomendadas. 

 

Face ao exposto, considera-se que os impactes induzidos pelo projeto nos recursos hídricos (na qualidade), no 

que respeita à gestão de águas residuais e pluviais contaminadas, nesta fase, serão negativos, pouco 

significativos e minimizáveis mediante a implementação das medidas de minimização previstas no EIA, 

complementadas no presente parecer. 

 

A instalação de estaleiros induz, em geral, impactes sobre os recursos hídricos superficiais. No entanto, 

atendendo ao facto de as áreas de estaleiro se encontrarem já, na generalidade, impermeabilizadas e se 

localizarem em zonas planas ou com declives muito suaves, permite concordar com o EIA em como o impacte 

da instalação temporária destes estaleiros é: negativo, de magnitude reduzida, pouco significativo, pouco 

provável, temporário, imediato, reversível, direto e local, se consideradas as medidas de minimização 

preconizadas no EIA. 

 

Cabe referir, no entanto, no que respeita à inundabilidade, que as localizações previstas para dois estaleiros na 

sua totalidade e para um estaleiro de forma parcial, ambos na zona de Alcântara, sobrepõem-se a uma área de 

muito elevada vulnerabilidade às inundações, de acordo com a cartografia de vulnerabilidade às inundações do 

PDM de Lisboa. Assim, num cenário de inundação, o Aditamento ao EIA considera este impacte como: negativo, 

de magnitude variável, provável, temporário, imediato, reversível, direto, local e pouco significativo, se 

consideradas as medidas de minimização propostas. 

 

Nas frentes de obra e no que respeita à drenagem das águas superficiais de escorrência, não são previstos 

impactes no curso de água natural, na Tapada da Ajuda, dado que se situa a cerca de 21 m acima da geratriz 

superior do túnel. De igual modo, não será afetado o Caneiro de Alcântara, porquanto o pilar mais próximo do 

Caneiro (pilar P3, a nascente do Caneiro) se situa a 6,38 m do limite exterior do mesmo. 
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De referir ainda que o Caneiro de Alcântara não é interferido pela implantação dos maciços de fundação dos 

pilares encontrando-se, no entanto, dois pilares na área de proteção do Caneiro, pelo que o projeto considerou 

as respetivas medidas de proteção que, sendo respeitadas, permitem anular os potenciais impactes. 

 

Fase de exploração 

Nesta fase a produção de águas residuais urbanas terá como destino a rede pública de drenagem, mediante 

autorização da respetiva Entidade Gestora, sendo tratados em sistema coletivo (ETAR de Alcântara), pelo que 

os impactes induzidos pelo projeto na qualidade dos recursos hídricos serão negativos, pouco significativos. 

 

Segundo o EIA, o traçado previsto para o túnel do ML assim como a localização das novas estações subterrâneas 

não interfere com o traçado do túnel previsto no plano de drenagem da cidade de Lisboa para o Sistema de 

Alcântara (túnel desde Monsanto a Santa Apolónia que desvia parte dos caudais daquele sistema e os drena 

para Santa Apolónia, permitindo uma redução dos caudais pluviais drenados no Caneiro de Alcântara), pelo que 

o EIA conclui que não são expectáveis impactes ao nível do normal escoamento das águas pluviais em Alcântara. 

 

Não se preveem impactes relevantes nos recursos hídricos superficiais na fase de exploração do projeto. 

Todavia, no que respeita à inundabilidade, deverá ser estudada a possível interferência do projeto na 

envolvente, que poderá potenciar a sua vulnerabilidade às inundações. Para o efeito deve ser realizado um 

Estudo hidrológico e hidráulico que avalie se a construção do túnel agrava a vulnerabilidade à inundação na 

envolvente, e em particular nos edifícios confinantes com esta nova infraestrutura, bem como ser apresentadas 

eventuais medidas de minimização adicionais face aos resultados do estudo. 

 

Fase de desativação 

Em relação a esta fase deverá ser apresentado plano de desativação do projeto para apreciação, no mínimo 

um ano antes da previsão de tal ocorrência. 

 

Recursos hídricos subterrâneos 

A região de Lisboa enquadra-se na Região Hidrográfica 5 (RH5). A RH5 abrange três unidades hidrogeológicas, 

que coincidem com as três unidades morfo-estruturais - Maciço Antigo, Orla Ocidental e Bacia do Tejo-Sado - 

nas quais se reconhecem 16 massas de água (MA) subterrânea. O concelho de Lisboa situa-se na Orla Ocidental 

também designada por Orla Meso-Cenozoica Ocidental. Esta unidade hidrogeológica é constituída por espessas 

séries de sedimentos de natureza carbonatada, arenítica e argilosa, que chegam a ultrapassar os 3000 m de 

espessura. 

 

Existem três tipos de formações com comportamentos hidrogeológicos distintos. As formações com porosidade 

primária, representadas por rochas sedimentares com espaços entre os grãos, as formações com porosidade 

secundária que correspondem às rochas ígneas e metamórficas fissuradas e aos calcários mais ou menos 

carsificados que possuem vazios, galerias e condutas mais ou menos desenvolvidas. 
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A massa de água subterrânea onde se insere a área de estudo localiza-se na MA subterrânea Orla Ocidental 

Indiferenciado da Bacia do Tejo, em terrenos essencialmente compostos por formações detríticas, carbonatadas 

e por rochas ígneas. Esta heterogeneidade litológica corresponde a vários tipos de aquíferos, encontrando-se 

na massa de água aquíferos fissurados, porosos e cársicos. 

 

No que respeita à produtividade aquífera, os caudais variam entre 3 l/s e 10 l/s, encontrando-se a massa de 

água subterrânea classificada como de produtividade média. 

 

No segundo ciclo de Planeamento (2016-2021), os estados quantitativo e químico foram classificados de “Bom”. 

Já no âmbito dos trabalhos de caraterização e diagnóstico das massas de água, do PGRH do Tejo e das Ribeiras 

do Oeste (terceiro ciclo de planeamento) o estado quantitativo manteve-se “Bom”, mas com tendência de 

descida e o estado químico passou a “Medíocre”. 

 

Na área urbanizada de Lisboa, dado o seu forte desenvolvimento urbano, praticamente toda a cidade encontra-

se impermeabilizada, o que resulta, para além da alteração do padrão natural de escoamento hídrico, superficial 

e subterrâneo, também na alteração da quantidade e qualidade da própria água. Pelo motivo de a área urbana 

de Lisboa estar praticamente toda impermeabilizada, as disponibilidades hídricas subterrâneas são fracas (0,050 

a 0,075 hm3/Km2) o que corresponde a uma recarga de cerca de 5 a 7,5 % para uma precipitação de 

1000 mm/ano. 

 

Na área de intervenção do projeto afloram as seguintes formações geológicas, Argilas dos Prazeres (MPr), com 

permeabilidade baixa a média, Formação de Benfica (ΦB), de permeabilidade baixa, Complexo Vulcânico de 

Lisboa (β1), de permeabilidade baixa a média, e Formação da Bica (C2Bi), de permeabilidade alta, não obstante 

o túnel e as estações poderem intersetar, em profundidade, outras formações. 

 

As principais direções e sentidos do escoamento subterrâneo são N-S na direção do eixo drenante que o rio 

Tejo constitui, nas formações Argilas dos Prazeres, de Benfica e do Complexo Vulcânico de Lisboa. Já as direções 

preferenciais de escoamento na formação da Bica são mais variáveis e, neste caso, desconhecidas, por falta de 

dados hidrogeológicos e devido ao padrão difuso das condutas e galerias existentes no seio dos calcários. 

 

Foi realizada uma campanha de sondagens de prospeção geológico-geotécnica entre outubro de 2021 e março 

de 2022, que viriam a ser transformadas em piezómetros. As sondagens intersetaram uma só ou várias, das 

quatro principais formações geológicas atrás referidas. As profundidades do nível piezométrico variaram entre 

3,02 m (Formação da Bica) e > 48 m (Complexo Vulcânico de Lisboa). De acordo com estas sondagens o nível 

freático será provavelmente intersetado em alguns troços, já que a profundidade deste varia entre os 3,02 m e 

os > 48 m e a profundidade do túnel já que a profundidade do túnel, nos troços abrangidos pelas sondagens, 

varia entre os 27,5 m e os 25 m. 
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O estudo faz também referência a sondagens de prospeção geológico-geotécnicas, realizados entre os anos 

2003 e 2006, junto ao troço inicial do túnel, nos primeiros 350 m. De acordo com estas sondagens o nível 

freático será provavelmente intersetado, já que este varia entre os 7,86 m e os 27,86 m e a profundidade do 

túnel varia entre os 17 m e os 18,5 m. 

 

A vulnerabilidade na área de estudo foi avaliada, usando o método EPPNA, em V2 (vulnerabilidade média a 

alta) relativamente aos calcários da Formação da Bica (C2Bi), V5 (vulnerabilidade média a baixa) relativamente 

às restantes litologias de idade cretácica, V6 (vulnerabilidade baixa a variável) nas rochas vulcânicas de natureza 

predominantemente basáltica e V7 (vulnerabilidade baixa) nas formações sedimentares miocénicas (Argilas dos 

Prazeres). 

 

Com base na informação fornecida por diversas fontes, entre as quais a APA foram inventariadas no EIA 26 

utilizações, por meio de furo, localizadas na área de estudo. De entre as captações inventariadas, destacam-se 

6 por se localizarem a menos de 250 m da parede do túnel. Uma delas (com a referência CP011965.2016.RH5A) 

irá ser destruída porque localiza-se praticamente no eixo onde o túnel vai passar. Entre as restantes cinco, 

desconhece-se a profundidade da captação com a referência 029/02-DSMA-DMA, sendo que as últimas 4 

possuem profundidades de 280 m (CP005847.2016.RH5), 130 m (CP004762.2014.RH5), 152 m 

(CP006590.2016.RH5) e 396 m (0508/05-DSGA-DDH). 

 

A caraterização da qualidade da massa de água foi feita recorrendo aos resultados de uma análise a um furo 

com a referência 431F0111 (LNEG), localizado à beira-rio, junto da foz da ribeira de Alcântara, com 537 m de 

profundidade e cuja data da análise não é referida. A maioria dos parâmetros analisados são os caraterizadores 

da fácies hidrogeoquímica da água. No que diz respeito a parâmetros de substâncias poluidoras, apenas foram 

analisados os parâmetros nitrato e azoto amoniacal. Com base nos limiares e normas de qualidade definidos 

nos critérios para a classificação do estado das massas de água definidos no PGRH – 3º ciclo de planeamento, 

constata-se que o parâmetro nitrato cumpre o critério, apresentando um valor inferior à norma de qualidade 

aplicável ao bom estado químico da massa de água, no entanto, o parâmetro azoto amoniacal apresenta um 

valor superior ao limiar de qualidade correspondente. 

 

Avaliação de impactes 

Fase de construção 

No que diz respeito aos impactes da obra do metropolitano nos recursos hídricos subterrâneos e nas suas 

utilizações, realça-se que o impacte mais significativo e negativo será a alteração do padrão hidrodinâmico do 

fluxo subterrâneo, com a consequente e provável afetação da alimentação de captações subterrâneas 

particulares, que se localizem próximo das infraestruturas do metropolitano (túnel, estações e poços de 

ventilação). 
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Dada a inexistência de um perfil lito-estratigráfico interpretativo, elaborado com base nas sondagens de 

prospeção geológico-geotécnicas, não se sabe em que formações geológicas captam os cinco furos particulares 

mencionadas acima. Apenas um possui relatório técnico de sondagem nos arquivos da APA/ARHTO. Quanto a 

este furo (ref. 0508/05-DSGA-DDH e pertença do Instituto Superior de Agronomia – ISA) interseta a formação 

da Bica (C2Bi) em todo o seu perfil, possui 396 m de profundidade, com um tubo-ralo único com mais de 100 m 

de comprimento, posicionado entre os 272,67 m e os 377,92 m de profundidade, possui instalada uma bomba 

com 75 cv de potência e um caudal de exploração de 72 m3/Hora, está licenciado para Produção de Água para 

consumo humano e para rega, tendo como volume máximo anual autorizado o valor 360 000 m3, constituindo-

se assim como uma utilização muito importante e de uso coletivo. 

 

Supõe-se que todos eles captam na formação calcária da Bica (C2Bi), por ser a de maior potencial 

hidrogeológico, de entre as quatro formações geológicas atrás referidas. 

 

Assim sendo, poderá verificar-se que as infraestruturas associadas a esta linha de metropolitano poderão selar 

vazios e galerias mais ou menos desenvolvidas no seio da formação calcária, assim como fraturas mais ou 

menos desenvolvidas, no seio dos basaltos da formação do CVL (β1), que constituam vias de fluxo preferencial 

na alimentação dos cinco furos particulares mencionados anteriormente, causando neles um rebaixamento dos 

níveis estáticos ou um eventual esgotamento das captações, desde que o posicionamento dos tubos-ralo se 

encontre a cotas inferiores às cotas de soleira das infraestruturas, como tudo parece indicar. Este impacte, a 

ocorrer, classifica-se como negativo, de magnitude variável, significativo a muito significativo, provável, imediato 

a curto prazo, permanente, irreversível, direto e local. 

 

Julga-se que este impacte não se fará sentir durante a fase de exploração, porque após o término da obra os 

níveis estáticos nas captações eventualmente afetadas estabilizarão, a níveis mais baixos do que antes do início 

da obra, e não haverá posteriores rebaixamentos, pelo menos no que toca a possíveis impactes causados pela 

exploração da linha do metropolitano. 

 

Deste modo e por precaução, os níveis estáticos das 5 captações atrás referidas deverão ser monitorizados 

durante a fase de construção e serem apresentadas, em fase de RECAPE, medidas de 

minimização/compensação dos impactes nestas captações, para o caso de se verificarem rebaixamentos nas 

mesmas, imputáveis à obra do metropolitano. 

 

A interseção do nível freático causada pelas escavações e a provável necessidade de efetuar bombagens de 

águas subterrâneas afluentes às frentes de obra, provocando deste modo um rebaixamento artificial do nível 

piezométrico. Este impacte, segundo o EIA, “atendendo às generalizadas baixas permeabilidades observadas 

(com a exceção dos níveis mais carsificados dos calcários cretácicos), é assim classificado como: negativo, de 

magnitude reduzida a moderada, pouco significativo, provável, temporário, imediato, reversível, direto e local”. 

Não se concorda com a classificação de pouco significativo devido às baixas permeabilidades, porque algumas 
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das formações geológicas atravessadas possuem permeabilidade Alta (C2Bi) e porque as ações de bombagem 

poderão reduzir o fluxo afluente a algumas captações particulares que possam existir na vizinhança da obra. 

Deste modo, considera-se que o impacte poderá ser negativo, de magnitude reduzida a moderada, 

moderadamente significativo a significativo, provável, temporário, imediato, reversível, direto e local. 

 

Outro impacte identificado no EIA é a muito provável afetação direta, com destruição das infraestruturas 

hidráulicas de um furo vertical (furo vertical junto à Casa de Goa, com coordenadas geográficas 38,70664° N / 

9,17215° W), assim se confirme no terreno a localização indicada no EIA. Este impacte é classificado como 

negativo, de magnitude elevada, muito significativo, provável (até confirmação da localização in situ), 

permanente, imediato, irreversível, direto e local. Concorda-se com esta classificação e considera-se que deve 

ser apresentado, em fase de RECAPE, documento comprovativo de acordo celebrado entre o Metropolitano de 

Lisboa, S.A. e o proprietário da captação, em como este, não se opõe à destruição da captação. 

 

No que respeita aos impactes na qualidade das águas subterrâneas, nesta fase, o EIA identifica o resultante de 

eventuais escorrências e/ou infiltrações de substâncias químicas de natureza diversa, com destaque para os 

combustíveis, óleos, cimentos e betões. Este impacte é classificado como negativo, de magnitude reduzida a 

média (dependendo dos volumes envolvidos e do tempo de resposta ao acidente/incidente), provável, pouco 

significativo a significativo, temporário, imediato a médio prazo, reversível a irreversível (dependendo da 

composição da substância contaminante, do volume do derrame e das características texturais do material 

geológico afetado), direto e local, devido à implementação das medidas de minimização previstas implementar. 

Concorda-se com esta classificação. 

 

Outro impacte na qualidade identificado no EIA é o resultante de problemas de estanquidade de fossas séticas 

estanques, destinadas ao armazenamento de efluentes domésticos. Considerando a utilização de fossas séticas 

estanques pré-fabricadas e a sua manutenção/inspeção periódica, o EIA considera este impacte como negativo, 

de magnitude reduzida a média (dependendo dos volumes envolvidos e do tempo de resposta ao 

acidente/incidente), pouco significativo, pouco provável, temporário, imediato a médio prazo, reversível, direto 

e local. Concorda-se com esta classificação. 

 

Fase de exploração 

O único impacte identificado no EIA para a fase de exploração relaciona-se com o efeito barreira à normal 

circulação da água subterrânea, criado principalmente pelo túnel e estações subterrâneas e o consequente 

redireccionamento do fluxo de água subterrânea e/ou a subida dos níveis freáticos a montante das 

infraestruturas construídas, tendo em conta o sentido preferencial do escoamento subterrâneo. Este impacte 

(o de eventuais incrementos dos níveis de humidade em caves ou até mesmo a ocorrência de inundações) tem, 

à data, e uma vez que a campanha de prospeção geológico-geotécnica ainda não se encontra concluída, elevada 

incerteza. O facto do vale de Alcântara ser atravessado em viaduto, permite reduzir os impactes sobre os 

recursos hídricos, incluindo os subterrâneos. O EIA classifica este impacte como negativo, de magnitude 
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reduzida a média (dependendo dos danos infligidos e do número de caves afetadas), pouco significativo a 

significativo, provável, sazonal, imediato a médio prazo, reversível, direto e local. Não se concorda com a 

classificação do impacte no EIA no que diz respeito à magnitude, que pode ser elevada e por isso o impacte 

deve ser classificado como de magnitude variável e pouco significativo a muito significativo, porque está em 

causa a segurança de pessoas e de bens, principalmente no troço da linha que se desenvolve entre o início da 

Estação de Infante Santo até ao início do viaduto de Alcântara, junto à ocorrência patrimonial denominada 

Baluarte do Livramento, onde afloram os calcários da Formação da Bica (C2Bi). 

 

Deste modo, considera-se que ao longo do último troço da linha enterrada (Estação Infante Santo – Início do 

viaduto de Alcântara) devem ser monitorizados os níveis freáticos, em diversos piezómetros a executar junto 

da linha e não necessariamente a montante desta. 

 

Impactes cumulativos 

O EIA considera que na fase de construção os impactes cumulativos apenas aconteceriam se as obras de 

construção dos maciços de fundação/pilares do viaduto de Alcântara ocorressem em simultâneo com as obras 

do túnel da Ligação Ferroviária Desnivelada, o que não acontecerá, atendendo a que o projeto daquela Ligação 

possui uma DIA Favorável Condicionada caducada e necessita de ser sujeito a avaliação de impacte ambiental 

de novo. 

 

Na fase de exploração os impactes cumulativos resultarão da interposição da presença física das estruturas dos 

dois projetos ao escoamento subterrâneo no vale de Alcântara: 

 Os maciços de fundação/pilares do viaduto de Alcântara constituindo-se como os elementos de contacto 

com o vale aluvionar. 

 O túnel ferroviário ocupando parte do vale e para o qual foi realizado um estudo do LNEC, de modo a 

estabelecer as condições para a “transparência” do túnel ao escoamento subterrâneo, ou seja, o necessário 

aumento da permeabilidade das formações envolventes às infraestruturas enterradas. 

 

Deste modo, e com a implementação destas medidas de minimização, o impacte cumulativo potencial no 

escoamento subterrâneo, embora negativo, será de magnitude reduzida, pouco significativo, de longo prazo, 

permanente, direto e local. Concorda-se com esta classificação, embora se considere que os impactes causados 

pelos maciços de fundação/pilares do viaduto de Alcântara no escoamento subterrâneo na formação aluvionar 

são de reduzida magnitude e pouco significativos porque a área afetada por aqueles pilares é desprezável, 

tendo em conta que a infiltração vertical e a drenância vertical para as formações subjacentes aí ocorrentes, 

serão pouco afetadas, tendo em conta a área afetada pelos pilares e a área total do vale de Alcântara. 

 

Enquadramento do Projeto na DQA e na Lei da Água 

De acordo com a Diretiva Quadro da Água (DQA), para os novos projetos, é preciso aferir “se as novas 

modificações físicas nas massas de água superficiais ou se a alteração dos níveis freáticos nas massas de água 
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subterrâneas, decorrentes da implementação do projeto são permanentes e provocam alteração do estado das 

massas de água, devido a alterações de qualquer um dos elementos de qualidade que integram o potencial 

/estado da massas de água”, ou seja é preciso aferir se a sua implementação permite o atingir dos objetivos 

da Diretiva Quadro da Água, transposta para a ordem jurídica nacional pela Lei da Água. 

 

Essa verificação, a desenvolver especificamente para o efeito, pode concluir que a nova 

ação/empreendimento/projeto não implica o incumprimento da DQA e, nesse caso, o procedimento de 

autorização/licenciamento pode prosseguir ou se pelo contrario é suscetível de afetar um objetivo da DQA sendo 

então necessário verificar a possibilidade de aplicar a derrogação prevista no artigo 4(7) da DQA e no artigo 

51.º da Lei da Água. 

 

Essa avaliação, a realizar independentemente de existir ou não processo de AIA, deve ser objetivo de um 

documento autónomo, tal como consta no sítio da APA (https://apambiente.pt/agua/instrucao-de-processos). 

 

Este documento deve ser elaborado de acordo com o documento orientador disponível no sítio da APA 

(https://apambiente.pt/sites/default/files/_Agua/DRH/Licenciamento/UtilizacaoRH/PrimeiraEtapaVerificaoDQA.

pdf), e nele deve constar a seguinte informação: 

a. Descrição sucinta do projeto, nomeadamente mapa com a localização das intervenções cruzada com as 

massas de água afetadas. Período de intervenção (construção) e indicação se a alteração é definitiva ou 

apenas durante a construção. Indicar se existem outros projetos na zona que possam potenciar os impactes 

nas massas de água. 

b. Identificar as massas de água superficiais e subterrâneas afetadas (direta e indiretamente), respetivo 

estado, objetivos ambientais e medidas definidas no Plano de Gestão de Região Hidrográfica (PGRH) em 

vigor. Identificar ainda se são coincidentes com zonas protegidas. Todos estes elementos podem ser 

obtidos nos documentos que constituem os PGRH em vigor disponíveis em Planos de Gestão de Região 

Hidrográfica. 

c. Para cada elemento de qualidade que carateriza o estado das massas de água afetadas identificar se as 

ações têm ou não impacte para alterar o estado ou não permitem que as medidas definidas promovam o 

bom estado. Identificar se alteram as características/classificação da zona protegida. 

d. Ponderação dos efeitos para aferir a necessidade de aplicar a derrogação do estado (aplicação do artigo 

4(7) da DQA ou artigo 51.º da Lei da Água). Caso se conclua que não é necessário então a verificação 

termina aqui. 

 

Relativamente ao Projeto de Prolongamento da Linha Vermelha entre São Sebastião e Alcântara do 

Metropolitano de Lisboa a verificação do seu enquadramento de Diretiva Quadro da Água e da Lei da Água não 

é apresentada em documento autónomo como solicitado no site da APA, constando essa verificação do Capítulo 

7.8 Enquadramento do Projeto na DQA e na Lei da Água do EIA. 
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No entanto, o conteúdo deste capítulo não está de acordo com o documento orientador disponibilizado pela 

APA, obrigando à consulta dos outros capítulos do Estudo de Impacte Ambiental. 

 

A Descrição do Projeto é apresentada no item Caracterização da Ação/Projeto está sintetizada na Tabela 112 - 

Principais ações do projeto do prolongamento da Linha Vermelha que podem interferir com o estado das massas 

de água superficiais “Ribeira de Alcântara” e “Tejo – WB1” e com o estado da massa de água subterrânea “Orla 

Ocidental Indiferenciado da Bacia do Tejo. 

 

A caraterização apresentada na Tabela 112 inclui de forma sintética as principais ações do Projeto, quer na fase 

de construção, quer na fase de exploração. Acresce ainda mencionar que os antecedentes, alternativas e 

medidas de mitigação adotadas no projeto não são mencionados. 

 

A Identificação das massas de água superficiais e subterrâneas afetadas (direta e indiretamente) pelo projeto 

e a respetiva caraterização é apresentada no item Caracterização do Meio. No que se refere à identificação das 

massas de água superficiais não se encontram consideradas todas as massas de água superficiais intercetadas 

pelo projeto.  

 

A Tabela 113 - Principais características das massas de água superficiais potencialmente afetadas pelo Projeto 

elenca essas massas de água e procede à sua caracterização. A caracterização apresentada nesta tabela 

responde ao solicitado na alínea b) anteriormente referida (não obstante não estar indicado nesta Tabela o 

código e a designação de cada massa de água). Por outro lado, os objetivos ambientais referem-se ao estado 

global e não apenas ao estado/potencial ecológico, este comentário aplica-se também à Tabela 114 - Massa de 

água superficial – massas de água de transição – Tejo – WB1 – características atuais da massa de água e efeitos 

resultantes das modificações decorrentes.  

 

Já no que se refere à massa de água subterrânea, não existe tabela similar. 

 

Relativamente à avaliação do impacte das ações para alterar o estado ou para impedir que as medidas definidas 

promovam o bom estado das massas de água superficiais são apresentadas duas tabelas, a Tabela 114 - Massa 

de água superficial – massas de água de transição – Tejo – WB1 – características atuais da massa de água e 

efeitos resultantes das modificações decorrentes do Projeto e a Tabela 115 - Massa de água superficial – 

tipologia rio – ribeira de Alcântara – características atuais da massa de água e efeitos resultantes das 

modificações decorrentes do Projeto correspondem às Tabelas 2 e 1, do documento orientador 

(https://apambiente.pt/sites/default/files/_Agua/DRH/Licenciamento/UtilizacaoRH/PrimeiraEtapaVerificaoDQA.

pdf). 

 

A Tabela 114 apresenta erros: os elementos da qualidade hidromorfológica de suporte aos elementos biológicos 

são o “Regime marés” e as “Condições morfológicas” e não “Regime de marés” e “Condições Hidromorfológicas. 
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As Tabelas 115 e 118, apresentam igualmente erros, dado que são indicados os elementos hidromorfológicos 

para a categoria Águas de Transição e não para a categoria Rios, os quais são o regime hidrológico, a 

continuidade do rio e as condições morfológicas. 

 

As Tabelas 114 e 115 não esclarecem se existem e quais são os efeitos resultantes das modificações das massas 

de água superficiais causadas pelo projeto ao nível de cada um dos elementos de qualidade. 

 

Para o preenchimento desta tabela deviam ter sido consideradas a Tabela 117 - Relações Causa-Efeito para 

Massas de Água Superficiais – Águas de Transição – Tejo-WB1 e a Tabela 118 - Relações Causa-Efeito para 

Massas de Água Superficiais – Águas da tipologia rio – ribeira de Alcântara. 

 

A Tabela 119 - Conclusão sobre a avaliação da possibilidade de deterioração/comprometimento do bom 

estado/potencial das massas de água superficiais induzidas pelo projeto, sintetiza os efeitos das modificações 

das características físicas das massas de água superficiais WB1 e ribeira de Alcântara ao nível de cada elemento 

de qualidade, e tem em conta as restantes Tabelas referidas. 

 

No que se refere à massa de água subterrânea, a avaliação do impacte das ações para alterar o estado ou para 

impedir que as medidas definidas promovam o bom estado da massa de água é apresentada na Tabela 116 - 

Massa de água subterrânea “Orla Ocidental Indiferenciado da Bacia do Tejo” – características atuais da massa 

de água e efeitos resultantes das modificações decorrentes do Projeto. 

 

Não são apresentadas as conclusões da análise realizada, ou seja não é apresentada a ponderação dos efeitos 

para aferir a necessidade de aplicar a derrogação do estado (aplicação do artigo 4(7)) da DQA ou artigo 51.º 

da Lei da Água. 

 

Face ao exposto, considera-se que o Capítulo 7.8 Enquadramento do Projeto na DQA e na Lei da Água do EIA 

apresenta várias lacunas. 

 

No entanto, tendo em conta a informação disponibilizada no EIA, considera-se que, pelos motivos a seguir 

elencados, o projeto não deteriora o estado das massas de água nem impede que sejam alcançados objetivos 

ambientais estabelecidos para essas massas de água: 

i. As intervenções não são suscetíveis de provocar alterações das características físicas das massas de 

água superficiais atendendo a que não há qualquer intervenção física nas mesmas. 

ii. As intervenções não são suscetíveis de provocar alterações do nível da massa de água subterrânea 

que impeçam o objetivo de alcançar ou manter o bom estado da massa de água. 

iii. Os impactes do projeto nos recursos hídricos superficiais e subterrâneos caracterizam-se por serem 

negativos, pouco significativos, de reduzida magnitude, localizados e minimizáveis e não alteram 
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nenhum dos elementos de qualidade das massas de água superficiais nem o estado quantitativo da 

massa de água subterrânea. 

 

Em síntese, o projeto não implica incumprimento da DQA, não sendo necessário aplicar o procedimento previsto 

no n.º 7 do artigo 4º (4(7)) da DQA (nº5 do artigo 51º da Lei da Água). 

 

 

5.3. RUÍDO  

 

Para a caracterização da situação de referência, o EIA apresentou os resultados de uma campanha de medições 

acústicas realizada em 11 pontos coincidentes com os locais onde são esperados impactes negativos mais 

significativos, designadamente futuras Estações das Amoreiras, Campo de Ourique, Infante Santo, Poços de 

Ventilação e de ataque PV1 e PV2 e futuro Viaduto de Alcântara. Dos 11 pontos, verificou-se na visita efetuada 

que L1, L6, L8 e L9 deixaram de fazer sentido, uma vez que correspondem a anteriores opções do projeto já 

abandonadas. 

 

Os locais são densamente habitados e no ponto 5 - R. Prof. Gomes Teixeira situa-se a Escola Básica do 1º Ciclo 

e Jardim de Infância, Eng.º Ressano Garcia. 

 

Denota-se que nos pontos L3, L4, L5 e L7 foram registados os valores mais baixos do ruído ambiente, Ln entre 

38 e 46 dB(A) e Lden entre 50 e 60 dB(A); os valores mais elevados registaram-se em L2, L10 e L11, Lden de 

70 a 71 dB(A) e Ln de 61 a 63 dB(A). 

 

Fase de Obra 

A duração prevista da fase de obra do projeto é de 3 anos. As emissões de ruído decorrentes dos vários tipos 

de trabalhos envolvidos nesta obra, nomeadamente escavação do túnel, dos poços de ventilação e poços de 

ataque, construção das estações e do viaduto, estaleiros de obra e circulação de camiões com material da obra, 

terão forçosamente impactes negativos significativos, dado localizarem-se em zona densamente habitada e 

terem uma duração prolongada no tempo, não menos de 6 meses em cada um dos locais citados. Traduzir-se-

ão assim em incómodos às populações residentes e à população escolar da Escola EB1+JI Eng.º Ressano Garcia 

(L5), caso não sejam adotadas as devidas medidas de minimização. 

 

As habitações mais próximas das zonas onde decorrerão atividades construtivas situam-se a distâncias inferiores 

a 10 m. Nestes locais, considerando a existência de atividades/operações com utilização de equipamentos mais 

ruidosos (betoneiras, martelos pneumáticos, geradores, atacadeira, etc), os níveis sonoros poderão ser 

superiores a 80 dB(A), prevendo-se níveis desta ordem de grandeza nos locais caracterizados na situação de 

referência, L2-Est. Amoreiras, L4- Est. Campo de Ourique, L7-Est. Infante Santo, L3-PV1, L5-PV2 e L10 e L11-

Viaduto de Alcântara. 
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Contudo, verifica-se que o EIA não traduziu este cenário com o detalhe necessário, não tendo apresentado os 

valores previsionais de ruído particular diferenciados para cada um dos locais acima referidos e para cada fase 

dos trabalhos em função da sua duração temporal, com identificação dos períodos críticos de elevada emissão 

sonora, Ld > 65, Le > 60 e Ln > 55 dB(A). As previsões dos acréscimos de ruído nas ruas onde circularão os 

camiões de transporte de material da obra estão igualmente em falta. 

 

Não foram especificadas eventuais necessidades pontuais de terem de ser executadas determinadas operações 

fora dos dias e horários permitidos pelo artigo 14º do Regulamento Geral do Ruído (RGR, D.L. nº. 9/2007), por 

terem de ser realizadas em contínuo por razões técnicas e de segurança, para as quais poderá vir a ser requerida 

uma Licença Especial de Ruído (LER), desde que definidas, simultaneamente, as correspondentes medidas de 

redução de ruído a serem aplicadas para minimizar os incómodos gerados à população. 

 

Destaca-se o facto de terem de vir a ser apresentadas, para além das medidas de minimização abaixo elencadas, 

medidas complementares para os trabalhos mais ruidosos da obra - construção das Estações, escavação dos 

PV, túnel e construção do viaduto de Alcântara. São exemplos a alteração do método construtivo de saneamento 

das cabeças das estacas com método de darda, em detrimento da utilização dos martelos pneumáticos e a 

adoção de medidas compensatórias por parte do Metro de Lisboa, nomeadamente financiar a possibilidade de 

deslocação para hotel, ou compensação proporcional, de residentes onde se preveja a ultrapassagem de valores 

limite estabelecidos no nº 5 do artigo 15º do RGR e na inexistência de medida técnica que permita obter a 

conformidade legal. 

 

Ficará assim determinada a obrigatoriedade de entrega de um Estudo adicional de Ruído a apresentar em fase 

de projeto de execução, que estime com maior rigor o ruído desta fase de obra e apresente em detalhe as 

medidas de minimização de ruído a adotar, complementares às abaixo elencadas. 

 

Fase de exploração 

Em relação aos equipamentos de ventilação colocados nos PV1, PV2 e PV4, o EIA indica, de acordo com os 

elementos fornecidos pelo responsável do Projeto de AVAC, uma estimativa de nível de pressão sonora de 

45 dB(A) a uma distância de 2 m da abertura para o exterior. 

 

Portanto, nos recetores sensíveis mais próximos dos PV os valores serão inferiores a 40 dB(A), pelo que não 

serão necessárias medidas de minimização de ruído adicionais às já incorporadas a nível do projeto, situação 

que se corrobora. 

 

Os futuros valores de ruído, decorrentes da circulação das composições no novo viaduto de Alcântara, foram 

previstos recorrendo a um modelo previsional utilizando o software CADNA/A, método CNOSSOS-EU, sendo 

contudo de referir, quanto às parametrizações de cálculo apresentadas, o seguinte:  
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a) a opção por apenas 1 ordem de reflexão não se afigura justificada para o local em questão, podendo 

subestimar resultados; 

b) a menção de ter sido considerada uma velocidade de circulação de 60 km/h não está conforme a 

velocidade de projeto de 70 Km/h. 

 

 
 

Tabela 2 – Níveis sonoros previstos com e sem medidas e minimização de ruído 

 

Assim, o Estudo adicional de Ruído a apresentar, deverá também aferir a suficiência das medidas de minimização 

apresentadas para este viaduto na fase de exploração. 

 

5.4. VIBRAÇÕES  
 

No ponto associado a este fator ambiental são enunciadas as boas práticas de engenharia espelhadas no 

“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” para zonas em projeto, elaborado pelo 

LNEC para o Metropolitano de Lisboa (…)” que serão utilizadas na avaliação da incomodidade às vibrações e, 

também, as limitações legais associadas ao dano patrimonial decorrente de vibrações impulsivas, patentes na 

NP 2074 de 2015, que estabelece valores-limite da velocidade máxima de vibração de acordo com o tipo de 

estrutura e a frequência dominante. 

 

Seguidamente apresenta-se uma análise muito sumária e genérica da envolvente edificada ao longo do traçado. 

A figura 163 identifica os potenciais recetores sensíveis, sem qualquer distinção em relação ao tipo de uso e à 

correspondente sensibilidade às vibrações continuadas e impulsivas, nem qualquer distinção em relação ao tipo 

de estrutura e da correspondente sensibilidade a vibrações impulsivas.  

 

Como se pode constatar dessa figura do EIA, o traçado desenvolve-se, na maior parte da sua extensão, sob 

edificações com envergadura, idade, tipo de estrutura e usos muito distintos, que não aparecem diferenciados. 

Salientam-se a presença do Estabelecimento Prisional de Lisboa, Hotel D. Pedro, Escola Básica Engenheiro 

Ressano Garcia, o Jardim de Infância da Freguesia de Santa Isabel, quartel militar, Mercado de Campo de 

Ourique e a Igreja Santo Condestável, Presidência do Conselho de Ministros, Palácio das Necessidades, Estação 
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de Alcântara-Terra, Instituto Superior de Agronomia, além de múltiplos edifícios de habitação, comércio e 

serviços. 

 

Segundo o proponente, a caracterização da situação atual apenas recaiu em locais que atualmente estão 

sujeitos a estímulos vibráteis. Não se concorda, de todo, com esta abordagem que deverá ser alterada na fase 

subsequente de projeto de execução. 

 

Foram realizadas medições com um equipamento que se considera adequado. O posicionamento do sistema de 

medição foi “na proximidade de usos do solo sensíveis existentes na envolvente do traçado. O acelerómetro 

utilizado foi devidamente colocado de forma solidária com os edifícios em análise.”. Não existiu qualquer 

medição no interior dos edifícios. É uma situação que deverá ser alterada na fase subsequente de projeto de 

execução, no âmbito da qual deverão ser realizadas medições no interior dos edifícios e nas posições mais 

desfavoráveis, no que respeita à sensação de incomodidade às vibrações. 

 

As medições de vibração foram realizadas em 4 locais, nos dias 3, 4 e 6 de novembro de 2021, para a gama de 

frequências compreendida entre 1 e 350 Hz. 

 

No Tabela 2 – Níveis sonoros previstos com e sem medidas e minimização de ruído apresenta-se um resumo, obtido a 

partir da informação reportada no EIA, das características dos locais onde decorreram as medições e dos 

respetivos resultados.  

 

A análise dos resultados obtidos nos diferentes locais selecionados para avaliação dos valores de vibração 

existentes revela que os valores da velocidade de vibração registados são genericamente baixos, bastante 

inferiores a 0,11 mm/s, limiar definido nos critérios do LNEC como passível de poder induzir incomodidade. 

 

Os valores medidos no exterior revelam velocidades de vibração cerca de uma ordem de grandeza inferiores 

aos valores limiar, pelo que não se induz, na presente fase de trabalho, que os valores nos espaços habitados 

sejam superiores aos valores limite e, portanto, passíveis de induzir incomodidade. 

 

Atendendo às leis da propagação, os estímulos são atenuados com o distanciamento à fonte emissora. Quanto 

mais afastados os locais em análise a fontes emissoras menor será o nível recebido (assumindo a previsível 

continuidade local das condições geotécnicas). Neste sentido, outros locais mais distantes das fontes vibráteis 

identificadas exibiriam valores de vibração ainda mais baixos, desprovidos de qualquer significado. Fica, assim, 

garantida a cobertura integral das zonas envolventes do traçado. 

 

Na fase subsequente de projeto de execução, deverá ser realizada uma campanha de caracterização da situação 

existente exaustiva, independentemente da atual exposição a estímulos vibráteis, que inclua o interior das 

edificações nos locais e posições mais desfavoráveis para avaliar a incomodidade às vibrações. 
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Deverá ser elaborada uma (ou mais) peça(s) desenhada(s) na qual se consiga identificar o tipo de utilização e 

a respetiva sensibilidade às vibrações, o tipo de estrutura do edificado e respetiva sensibilidade às vibrações, a 

localização relativa em relação à futura linha de metro, tanto em planta como em perfil. 

 

No relatório das medições deverá constar a descrição de todos os procedimentos e equipamentos utilizados, 

com indicação dos locais e posições de medição, assim como das condições de medição e apresentação de 

elementos que o comprovem, assim como o tratamento da informação de acordo com a normalização existente.  
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Genericamente, considera-se que a metodologia utilizada para a avaliação de impactes segue as boas práticas 

comummente aceites.  

 

O proponente menciona que o processo de identificação e avaliação de impactes, para cada fator, engloba a 

identificação das ações geradoras de impacte, a análise das consequências decorrentes das referidas ações e 

identificação dos impactes associados, a previsão e avaliação dos impactes e descrição das suas características 

(em particular, ao nível da sua magnitude e significância para o descritor em análise), assim como a identificação 

dos impactes cumulativos, quando tal for relevante. 

 

No que respeita à avaliação e quantificação da magnitude e significância dos impactes ou da significância global 

dos impactes foi adotada uma escala de 11 valores, entre -5 e +5 (os sinais - e +, significam, respetivamente, 

a natureza do impacte esperado, negativo ou positivo) e, para a significância global dos impactes, foi 

considerada a seguinte escala: 

 

0 1 2 3 4 5 

Impacte nulo ou 
não aplicável 

Impacte pouco 
significativo 

Impacte pouco 
significativo a 
significativo 

Impacte 
significativo 

Impacte 
significativo a 

muito 
significativo 

Impacte muito 
significativo 

 

Segundo o proponente, “A fase de desativação não é avaliada, porque esta fase não é definida no âmbito do 

projeto para licenciamento de projetos de vias de comunicação, no caso um projeto ferroviário urbano de 

grande capacidade”, uma afirmação com a qual se concorda. 

 

No que se refere às Vibrações, foi apresentada a escala específica de avaliação de impactes indicada na tabela 

130 do EIA – apenas no que respeita à incomodidade às vibrações, que se traduz na tabela abaixo. 

 

0 1 2 3 4 5 

Impacte nulo ou 
não aplicável 

Impacte pouco 
significativo 

Impacte pouco 
significativo a 
significativo 

Impacte 
significativo 

Impacte 
significativo a 

muito 
significativo 

Impacte muito 
significativo 

vef < 0,02 0,02 < vef < 
0,03 

0,03 < vef < 
0,11 

0,11 < vef < 
0,28 

0,28 < vef < 
1,10 

vef > 1,10 

Tabela 4 - Escala para a avaliação/quantificação da magnitude/significância ou significância global dos impactes para 
vibrações, de acordo com os critérios LNEC - Fonte: EIA, 2022 

 

Considera-se que o enquadramento legal e normativo, aqui apresentado, está incompleto e é redutor em relação 

à efetiva identificação e avaliação de impactes associados ao fator Vibrações, razão pela qual, em fases 

subsequentes, deverá atender-se ao seguinte: 
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 Na vertente do dano patrimonial e para a fase de construção 

 NP 2074:2015 

 

Valor limite vmax (pico) 

Tipo de estrutura f ≤ 10 Hz 10 Hz < f ≤ 40 
Hz f > 40 Hz 

Estruturas Sensíveis 
(edificações antigas ou com revestimentos 
cerâmicos colados com argamassa, chaminés, 
torres, monumentos, infraestruturas de transporte, 
escolas e hospitais1, habitações ou escritórios com 
relação altura/menor dimensão da base > 2) e, por 
opção do proponente, escolas e os hospitais 

1.5 mm/s 3 6 

Estruturas correntes 
(habitações ou escritórios com relação altura/menor 
dimensão da base ≤ 2) 

3 6 12 

Estruturas reforçadas  
(edifícios industriais recentes, em betão armado ou 
com elementos estruturais de natureza metálica) 

6 12 40 

 

 Na vertente da incomodidade à vibração e ao ruído re-radiado 

 Fase de construção 

normas de referência: BS 5228-2: 2009 – quadro B.1 

 

Sensação de incomodidade e perceção de vibração (Valor limite) vmax(pico) 
1Hz ≤-f ≤ 500Hz 

Não percetível ou apenas percetível nas situações mais sensíveis ≤ 0.14 mm/s 

Deverá apenas ser percetível em residências ]0.14; 0.30] mm/s 

É provável que haja reclamações em residências, mas é usual ser tolerado 
se houver aviso prévio e forem dadas explicações aos residentes ]0.30; 1] mm/s 

Só tolerável se a exposição for muito curta ]1; 10] mm/s 

Intolerável > 10 mm/s 

 

em edifícios com equipamentos muitos sensíveis, consultar quadro B.3 da mesma norma BS 5228-2:2009 

 

 Fase de exploração 

Critérios LNEC; 
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Sensação de incomodidade e perceção de 
vibração 

(Valor limite) Vef  
1Hz ≤ f ≤-80Hz) 

Afetação nula ≤ 0.11 mm/s 

Percetível, suportável para pequena duração ]0.11; 0.28] mm/s 

Perceção nítida, afetação humana incómoda, 
podendo afetar as condições de trabalho 

]0.28; 1.10] mm/s 

Muito nítida, muito incómoda, reduzindo as 
condições de trabalho > 1.10 mm/s 

 

  Ruído re-radiado (Critérios LNEC); 

 

Afetação humana devido ao ruído estrutural  
resultante da vibração induzida a cada passagem de composições de Metro 

(Valor limite)  
16Hz ≤ f ≤-250Hz) 

Vibração no interior dos compartimentos sensíveis vef ≤ 0.02 a 0.03 mm/s 

Ruído no interior dos compartimentos sensíveis LAeq ≤ 22 dB(A) 

 

Fase de Construção 

No que respeita à identificação e avaliação de impactes associados à Fase de Construção, considera-se 

adequada a identificação dos equipamentos de construção que potencialmente serão utilizados na futura 

empreitada. Na tabela 131 e 132 (EIA) são apresentadas, respetivamente, os valores de pico da velocidade de 

vibração e os valores da velocidade eficaz de vibração, a diferentes distâncias da fonte emissora. 

 

A avaliação é meramente qualitativa, sem qualquer associação com os processos construtivos previstos, e sem 

contabilizar o número de equipamentos que poderão ser usados em simultaneidade temporal. 

 

Estando atualmente a decorrer diversas empreitadas de construção do Metro de Lisboa, devidamente 

acompanhadas com planos de monitorização de vibrações, o presente EIA não demonstra qualquer efeito 

benéfico do acréscimo de informação que, entretanto, foi criado e consolidado com as obras em curso. Essa 

informação poderia ser disponibilizada aos consultores que elaboram os estudos específicos e que, em muito, 

poderiam beneficiar desse conhecimento para um melhor desempenho do projeto. 

 

Dessa avaliação qualitativa resulta a constatação que, na globalidade do traçado que passa em cota inferior às 

edificações existentes, serão de esperar impactes associados às vibrações, como a seguir se destaca: 

 

“Consideram-se suscetíveis de ocorrer situações de eventual impacte na fase de construção as seguintes zonas 

onde existem recetores com ocupação sensível (indicados graficamente a azul na Figura 163), mais próximos 

de obras à superfície e poços de ataque: 
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 Entre cerca do PK 0+500 e cerca do PK 0+800; Entre cerca do PK 0+950 e cerca do PK 1+000; Entre cerca 

do PK 1+550 e cerca do PK 1+800; Entre cerca do pk 2+080 e cerca do pk 2+140; Entre cerca do pk 

2+400 e cerca do pk 2+600; Entre cerca do pk 2+950 e cerca do pk 3+700.” 

 

Este ponto do EIA termina com a necessidade de implementação de um programa de monitorização e de uma 

adequada seleção de equipamentos, responsabilizando o construtor por “garantir o cumprimento destes limites, 

adotando as medidas de minimização adicionais necessárias”. 

 

Noutros fatores ambientais (como a geologia, geomorfologia e geotecnia, os sistemas ecológicos, a 

socioeconomia, a saúde humana e o património cultural) também é referida uma preocupação com a ocorrência 

de vibrações durante a fase de construção. 

 

Novamente se salienta que a futura empreitada será de conceção/construção, o que implicará que na fase 

subsequente existirá um novo interlocutor que se terá de responsabilizar pelo cumprimento de todas as 

disposições da DIA. Assim, no caso das Vibrações, em fase subsequente, terá de ser categoricamente 

demonstrado o cumprimento dos critérios de incomodidade às vibrações, ao ruído re-radiado e de dano 

patrimonial para a fase de construção e para os diferentes métodos construtivos que serão empregues. No 

âmbito da verificação do cumprimento da DIA deverá ser categoricamente demonstrado – com simulações 

numéricas nos recetores sensíveis e para os equipamentos que efetivamente venham a ser empregues, não só 

que foram adotadas as melhores práticas disponíveis como a seleção dos equipamentos mais adequados e o 

cumprimento das disposições normativas enunciadas. 

 

Adicionalmente, o proponente e demais agentes intervenientes devem programar a execução da empreitada de 

forma a garantir que – em período do entardecer e noturno, não ocorrem velocidades eficazes de vibração 

superiores a 0,28 mm/s. Na eventualidade de tal poder acontecer, deverá, desde logo, ser disponibilizada uma 

opção de realojamento dos recetores sensíveis – devidamente comprovada, tanto no caso de aceitação como 

de não aceitação dessa opção. A programação da obra deverá sempre garantir que é terminantemente proibida 

a ocorrência de velocidade eficaz de vibração igual ou superior a 1,10 mm/s. 

 

Fase de Exploração 

Para identificação e avaliação de impactes nesta fase de exploração foi estimado o nível de vibração em 

recetores-tipo ao longo do traçado com recurso ao método de previsão simplificado proposto pela FTA. Foi 

assumida uma velocidade de circulação de 60 km/h. No entanto, no decurso de uma sessão de esclarecimento 

que ocorreu no período de consulta pública, a Metro de Lisboa esclareceu que a velocidade máxima de circulação 

será de 70 km/h pelo que a estimativa do nível de vibração peca por defeito. Neste contexto, os valores 

apresentados na tabela 133 do EIA que se resumem na tabela abaixo corresponderão a valores mínimos de 

vibração expectáveis. 
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Zona Distância 
[m] 

Velocidade 
eficaz de 
Vibração 
[mm/s] 

Cumprimento do 
critério LNEC 

(incomodidade às 
vibrações) 

Cumprimento do 
critério LNEC 

(ocorrência de ruído 
re-radiado) 

0+000 / 
0+300 

20 0,22 
vef entre ]0.11; 0.28] mm/s; 
Percetível, suportável para 
pequena duração 

Vef > 0.03 mm/s 

0+500 / 
0+700 

43 0,10 vef ≤ 0.11 mm/s; afetação 
nula 

0+750 / 
1+150 16 0,26 

vef entre ]0.11; 0.28] mm/s; 
Percetível, suportável para 
pequena duração 

1+150 / 
1+400 

24 0,18 

1+440 / 
2+080 

26 0,17 

2+100 / 
2+320 

44 0,10 vef ≤ 0.11 mm/s; afetação 
nula 

2+320 / 
2+920 

9 0,39 
vef > 0.28 mm/s; Perceção 
nítida, afetação humana 
incómoda, podendo afetar as 
condições de trabalho 

2+920 / 
3+200 10 0,38 

3+250 / 
3+750 

10 0,38 

4+100 / 
4+250 34 0,13 

vef entre ]0.11; 0.28] mm/s; 
Percetível, suportável para 
pequena duração 

Tabela 5 - Síntese das estimativas do nível de vibração, no recetor mais desfavorável e para a fase de exploração 
considerando uma velocidade de circulação de 60 km/h - Fonte: EIA, 2022 

 

Perante os resultados patentes na tabela anterior (e na tabela 133 do EIA), conclui-se que em todos os recetores 

sensíveis identificados (assinalados a azul na figura 163 do EIA – Figura 7 deste Parecer) é de antecipar a 

sensação de incomodidade às vibrações para níveis que não se consideram aceitáveis e a ocorrência de ruído 

re-radiado que afetará a população e, em particular, a sua saúde e bem-estar. 
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Figura 7 - Síntese da identificação de recetores sensíveis ao longo do traçado - Fonte: adaptado da figura 163 do EIA, 2022. 

 

O proponente reconhece estes factos quando afirma em relação ao ruído re-radiado que: “Avaliando os 

resultados da Tabela 133 e comparando-os com os critérios do LNEC para ruído rerradiado verifica-se que 

poderá existir incómodo, pois são ultrapassados os limiares previstos nos referidos critérios (0,02 a 0,03 mm/s), 

e chega a referir que: “No entanto o projeto já prevê a adoção de duas tipologias de medidas minimizadoras 

de estímulos vibráteis como definido no documento “ELEMENTOS DE PROJETO PARA ELABORAÇÃO DO EIA” 
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da especialidade de Acústica da Equipa de Projeto. (…) Para o ruído rerradiado as medidas previstas no projeto 

permitem conter a ocorrência deste fenómeno dentro dos valores definidos pelos critérios do LNEC, ao longo 

de todo o traçado. 

 

No que respeita à incomodidade às vibrações salienta que: “Os impactes previstos poderiam ser classificados, 

de acordo com a Tabela 130, nos níveis: i) 2 a 3 entre o PK inicial e o PK 2+320 e entre o PK 4+100 e o PK 

final e ii) 4 entre o PK 2+320 e o PK 3+750.” e que “A incorporação no projeto de medidas minimização, 

definidas e analisadas adiante na secção 10.2.3, pela não existência de impactes dignos de registo.” 

 

No entanto, em nenhum momento desta avaliação apresenta elementos relativos a um eventual pré-

dimensionamento das referidas medidas de minimização, razão pela qual se considera que são de carácter 

prescritivo. Igualmente, não fornece qualquer informação específica relativa à eficácia dessas medidas no 

recetor e as características mencionadas são meramente indicativas e genéricas. Essas medidas incluem: 

 

 Palmilhas antivibráticas sob as travessas que sustentam o carril, providenciando um nível de atenuação 

vibrátil até 10 dB. Prevê-se a aplicação desta solução nas situações de maior distância da linha às fundações 

dos edifícios. Considerando uma velocidade de circulação de 60 km/h, a distância mínima a partir da qual 

se aplica esta solução é de 18m. 

 

 Mantas antivibráticas sob laje flutuante, providenciando um nível de atenuação vibrátil entre 10 e 20 dB. 

Prevê-se a aplicação desta solução na maior parte da linha devido ao tipo de solo maioritariamente rochoso 

entre o túnel e as fundações dos edifícios, designadamente sempre que a linha se localize a uma distância 

inferior a 18m das fundações dos edifícios. 

 

Em relação à localização associada a cada uma destas medidas, que pode ser observada na figura abaixo, 

refere-se no EIA que: 

 Avaliando os resultados da Tabela 133 verifica-se que a solução prevista em MM.VB.05 (Palmilhas 

antivibráticas sob as travessas que sustentam o carril) deve ser aplicada na generalidade do traçado, à 

exceção da zona compreendida entre os pk’s 2+320 e 3+750 onde deverá ser aplicada uma solução prevista 

em MM.VB.06 (Mantas antivibráticas sob laje flutuante) que garanta uma atenuação mínima de 15 dB, 

salvo melhor informação em sede de projeto de execução. 

 Estas tipologias de soluções deverão conter os níveis de velocidade dentro de valores que não causem 

incómodo às populações. 
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Figura 8 - Identificação dos recetores com utilização potencialmente sensível e da tipologia das soluções de minimização de 
estímulos vibráteis - Fonte: EIA. Elementos Complementares. Anexo 4, 2022. 

 

 

Existe ainda um ponto (7.14.2 Vibrações no Edificado) maioritariamente dedicado a eventuais afetações do 

Palácio das Necessidades que em nada acrescenta a informação anteriormente reportada no EIA. 
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O proponente refere que estas previsões deverão ser reavaliadas em fase de projeto de execução e que as 

medidas de minimização deverão ser afinadas e devidamente calibradas com base nos elementos finais de 

projeto e em métodos de cálculo mais detalhados. 

 

Concorda-se com esta posição e salienta-se que na fase de projeto de execução deverá ser feita a quantificação 

do nível de vibrações esperado nos recetores sensíveis que se localizam na envolvente deste projeto, com 

posterior reavaliação de impactes, assim como o efetivo dimensionamento das medidas de projeto e/ou de 

minimização necessárias para evitar danos nas edificações e incomodidade na população, tanto em relação às 

vibrações como ao ruído re-radiado. 

 

Noutros fatores ambientais (como a geologia, geomorfologia e geotecnia, a saúde humana e o património 

cultural) é referida uma preocupação com as vibrações durante a fase de exploração, decorrente da circulação 

de composições ferroviárias. 

 

Impactes Cumulativos 

São referidos projetos com potenciais impactes cumulativos para o fator ambiental Vibrações, no entanto, nada 

se quantifica ou avalia nesse sentido. 

 

Análise de Riscos 

Na análise de risco apresentada, releva-se a incongruência entre a avaliação de impactes apresentada e a matriz 

de riscos contruída; além de ser muito redutora uma vez que, como se afirma no ponto 9.6.4 - Riscos 

Tecnológicos com Origem no Projeto, com respeito às incertezas geológicas e geotécnicas: “A avaliação de 

riscos realizada para esta componente baseia essencialmente nos elementos de projeto disponibilizados, 

nomeadamente nos documentos “Prolongamento da Linha Vermelha S. Sebastião – Alcântara – Gestão do 

Risco” e “Prolongamento da Linha Vermelha S. Sebastião – Alcântara – Impacto de Vibrações no Palácio das 

Necessidades” Este último apresenta-se no Anexo 06 do Volume 03 – Anexos Temáticos.” 

 

Por outro lado, no subponto referente à escavação do túnel de via, mencionam: ”Conforme já apresentado no 

subcapítulo 7.14.2 a vibração devida aos processos de escavação do túnel são um fator de risco importante a 

considerar. Esta variável não está associada somente à segurança de execução, mas também à saúde e bem-

estar do cidadão. (…) De referir que, no âmbito do projeto em análise não está previsto o uso de desmonte 

com recurso a explosivos pelo que, na presente análise de risco, não foi previsto este perigo. (…) De acordo 

com a análise efetuada, e considerando a combinação das várias frequências, é expectável que os valores da 

velocidade de vibração nos edifícios mais próximos às atividades construtivas possam ser superiores a 0,11 

mm/s e, consequentemente, percetíveis de acordo com os limites de perceção humana estabelecidos nos 

critérios seguidos pelo LNEC. Assim o risco de afetação de pessoas é passível de ocorrer, durante a fase de 

obras. 
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Assim, para a fase de construção, foi indicado um perigo associado a vibrações provocadas por equipamentos 

de escavação subterrânea, para o qual consideram uma gravidade de acidente baixa e a uma probabilidade de 

ocorrência ocasional. Tal não corresponde à avaliação de impactes plasmada ao longo de todo o Relatório Base 

do EIA, nem a indicada no próprio ponto. 

 

Em particular, na fase de exploração e atendendo a que a minimização de efeitos associados às vibrações está 

diretamente relacionada com a eficácia dos sistemas a implementar, não foi incluído nenhum risco decorrente 

da ineficácia ou menor eficácia desses sistemas, os quais poderão conduzir a situações insustentáveis, em 

termos de convivência da população e das atividades com a nova infraestrutura. 

 

Medidas de Minimização  

No EIA apresentado as medidas de minimização foram indicadas com uma estrutura diversa para os diferentes 

fatores ambientais. Em cada um deles, o proponente procura organizar as medidas segundo a fase de projeto 

em que as pretende implementar. O sucesso desta estrutura é questionável uma vez que a informação se 

encontra dispersa em diversas rubricas: Medidas já previstas no Projeto; Fase de Projeto de Execução; Fase 

Prévia à Construção; Fase de Construção; Fase de Exploração e é variável entre fatores ambientais, não 

vertendo integralmente o conteúdo expresso na avaliação de impactes nem colmatando eventuais lacunas 

identificadas. 

 

Esta situação é particularmente relevante no caso das Vibrações. 

 

Ao longo do EIA refere-se, em múltiplas ocasiões, a necessidade de integrar e gerar informação mais detalhada 

que permita uma eficaz e efetiva avaliação da propagação das ondas de vibração entre a futura linha de metro 

e a necessidade de realizar um estudo aprofundado deste fator ambiental. No entanto, neste fator ambiental, 

não existe uma fase dedicada à Fase de Projeto de Execução, que corresponde ao momento em que se definem, 

de forma detalhada, todas as ações a empreender para garantir o sucesso do projeto, embora sejam 

mencionadas expressões como “salvo melhor informação em sede de projeto de execução” ou “As soluções 

deverão ser reavaliadas em fase de projeto de execução com base nos elementos finais de projeto.”. Grande 

parte da informação reportada tem como suporte o documento “ELEMENTOS DE PROJETO PARA ELABORAÇÃO 

DO EIA” que, como anteriormente se mencionou, apenas enuncia propostas de medidas de minimização e uma 

eficácia teórica, não estimada no nível do recetor e para uma velocidade de circulação de 60 km/h (em lugar 

dos potenciais 70 km/h). 

 

Foi ainda incluído um ponto respeitante a Vibrações no edificado, no âmbito do qual se designam como medidas 

de minimização a elaboração de análises e de estudos específicos.  

 

Uma abordagem com a qual não se concorda, principalmente numa situação em que o proponente assume que 

a fase seguinte será assegurada por um terceiro, não envolvido na presenta fase de avaliação, que irá 
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apresentar uma proposta de conceção/construção que já deveria integrar todas as medidas que vertam para a 

fase de Projeto de Execução. O elenco dessas medidas e recomendações deveria ser absolutamente claro e não 

aberto a outras interpretações. 

 

Neste contexto, considera-se que o proponente e todos os atores que futuramente venham a ser integrados 

nas fases subsequentes deste projeto, deverão responsabilizar-se, pelo cumprimento das condições 

mencionadas no ponto 9 deste Parecer. 

 

 

5.5. ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 

 

Este fator inclui a vertente de mitigação e adaptação às alterações climáticas (AC).  

 

Na vertente mitigação, a caracterização da situação de referência tem por base os seguintes instrumentos 

estratégicos considerados relevantes e que concretizam as orientações nacionais em matéria de políticas de 

mitigação das alterações climáticas: 

 O Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050 (RNC2050) aprovado pela Resolução do Conselho de 

Ministros (RCM) n.º 107/2019, de 1 de julho, que explora a viabilidade de trajetórias que conduzem à 

neutralidade carbónica, identifica os principais vetores de descarbonização e estima o potencial de redução 

dos vários setores da economia nacional, como sejam a energia e indústria, a mobilidade e os transportes, 

a agricultura, florestas e outros usos de solo, e os resíduos e águas residuais. 

 O Plano Nacional Energia e Clima 2030 (PNEC 2030) aprovado pela RCM n.º 53/2020, de 10 de julho que 

estabelece para 2030 uma meta de redução de emissões de gases com efeito de estufa (GEE) entre 45% 

e 55% (face a 2005), uma meta de 47% de energia proveniente de fontes renováveis e uma redução no 

consumo de energia primária de 35%, assinalando a aposta do país na descarbonização do setor 

energético, com vista à neutralidade carbónica em 2050; 

 

Na vertente adaptação, a caracterização da situação de referência tem por base os seguintes instrumentos 

estratégicos: 

 A Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas (ENAAC 2020) aprovada pela RCM n.º 

56/2015, de 30 de julho que constitui o instrumento central da política de adaptação em alterações 

climáticas, prorrogada até 31 de dezembro de 2025 pela RCM n.º 53/2020, de 10 julho 2020, através da 

aprovação do PNEC 2030. 

 O 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, tendo 

em vista o seu segundo objetivo, o de implementar medidas de adaptação. O P-3AC abrange diversas 

medidas integradas em nove linhas de ação, como a prevenção de incêndios rurais, implementação de 

técnicas de conservação e melhoria da fertilidade dos solos, implementação de boas práticas de gestão de 
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água na agricultura, indústria e no setor urbano, prevenção das ondas de calor, proteção contra 

inundações, entre outras. 

 

Ainda nesta sede, deverá ter-se em conta também os objetivos, princípios, direitos e deveres estabelecidos pela 

Lei de Bases do Clima, Lei nº 98/2021 de 31 de dezembro, que entrou em vigor a 01 de fevereiro de 2022, que 

define e formaliza as bases da política do clima, reforçando a urgência de se atingir a neutralidade carbónica, 

traduzindo-a em competências atribuídas a atores-chave de diversos níveis de atuação, incluindo a sociedade 

civil, as autarquias ou comunidades intermunicipais. 

 

A avaliação dos impactes decorrentes de projetos sujeitos a AIA prende-se com a necessidade de calcular as 

emissões de GEE que ocorrem direta ou indiretamente nas diversas fases do projeto e que as mesmas sejam 

analisadas numa perspetiva de mitigação às alterações climáticas. Adicionalmente devem ser tidos em conta 

todos os fatores que concorrem para o balanço das emissões de GEE, quer na vertente emissora de carbono, 

quer na vertente de sumidouro, se aplicável. 

 

O EIA identifica os principais impactes da implementação do projeto nas fases de construção e exploração. Para 

a fase de construção, o EIA destaca a movimentação de veículos pesados, a operação de equipamentos e 

maquinaria de apoio à obra e a manufatura do cimento utilizado nesta fase, inerente à aplicação de betão, 

como principais fontes de emissão de GEE, geradoras de impactes negativos no âmbito das alterações 

climáticas. O EIA refere ainda o abate de árvores inerente à realização do projeto como um aspeto associado à 

redução da capacidade de sumidouro. Na fase de exploração, o EIA prevê que o principal impacte negativo 

resulta essencialmente do consumo de energia elétrica para o funcionamento das estações e circulação de 

comboios, sendo a redução da utilização de transporte individual (TI) por transferência modal, um impacte 

positivo a destacar. Também foram incluídas no EIA as estimativas de emissões de GEE evitadas com o 

prolongamento da LVSSA, associadas à redução da circulação de veículos ligeiros. 

 

Na sequência dos impactes acima identificados, foram apresentadas as respetivas estimativas das emissões de 

GEE, associadas às atividades previstas nas fases de construção, baseando-se o proponente na metodologia 

exposta no National Inventory Report (NIR) e em fontes como o EMEP/CORINAIR (Atmospheric Emission 

Inventory Guidebook), estimando um total de emissões de GEE associadas a esta fase de 36 mil toneladas de 

CO2 equivalente, das quais cerca de 20 mil toneladas correspondem a emissões indiretas (manufatura de 

cimento), considerando um período de obra de 36 meses. 

 

Para o cálculo das emissões de GEE inerentes à fase de exploração, o proponente baseou-se nos consumos de 

energia associados a infraestruturas atuais e equiparáveis às previstas pelo projeto, tendo estimado emissões 

de CO2 associadas ao consumo elétrico previsto para o material circulante (495 t CO2/ano) e ao consumo elétrico 

previsto para o funcionamento das estações definidas pelo projeto (393 t CO2/ano). 
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No que diz respeito à estimativa de emissões de GEE evitadas com o prolongamento da LVSSA, por via da 

redução do número de veículos ligeiros em circulação, o EIA fê-lo para dois cenários:  

 Cenário 1 - Sem LIOS e sem ligação mecânica, tendo para o efeito estimado que, anualmente, será evitada 

a emissão de 6.277 t CO2 eq neste cenário, e 8.257 t CO2 eq/ano. 

 Cenário 2 - Com LIOS e com ligação mecânica. Os fatores de emissão utilizados nesta estimativa são os 

que constam do EMEP/CORINAIR (Atmospheric Emission Inventory Guidebook – Road Transport), tendo 

sido adaptados ao parque automóvel português (dados estatísticos da ACAP – Estatísticas do setor 

automóvel e da ASF – Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (Parque Automóvel 

Seguro). 

 

Para a determinação das emissões de GEE evitadas com a captação de passageiros dos transportes coletivos 

foram utilizados os fatores de emissão constantes do POSEUR (Programa Operacional Sustentabilidade e 

Eficiência no Uso de Recursos), que apresenta fatores de emissão por passageiro, tendo o EIA estimado, para 

o cenário 1 (Sem LIOS e sem ligação mecânica), emissões evitadas de 13.678 t CO2 eq/ano e 16.239 t CO2 

eq/ano no cenário 2 (Com LIOS e com ligação mecânica). 

 

Apesar de não terem sido estimadas as emissões de GEE associadas a um eventual cenário de desativação, 

considera-se pertinente aludir que, verificando-se tal cenário, os materiais a remover deverão ser transportados 

e encaminhados para operadores de gestão de resíduos devidamente licenciados para que os resíduos sejam 

integrados em processos adequados de reciclagem, dado que a transformação de resíduos em novos recursos, 

em linha com um modelo de economia circular, contribui para uma redução das emissões de GEE. 

 

O EIA apresenta igualmente um conjunto de medidas de minimização sob a perspetiva da vertente mitigação 

em análise, nomeadamente para a fase de construção, a otimização da volumetria/dimensionamento das 

estações de metro, no sentido de promover a redução da quantidade de materiais necessária e a redução de 

consumos energéticos, a utilização de materiais reciclados e de baixa intensidade carbónica, a plantação de 

árvores após o término das obras, no sentido de compensar a redução de sumidouros de carbono, devido à 

desmatação e artificialização das áreas atualmente verdes. 

 

Para a fase de exploração, e ainda sob a perspetiva das medidas de minimização, o EIA destaca a seleção de 

equipamentos de elevado rendimento e eficiência energética ao nível da iluminação, dos elevadores, dos 

sistemas de AVAC, devidamente preparados para garantir temperaturas de conforto no material circulante e 

nas estações quando ocorrerem ondas de calor, bem como a seleção de equipamentos de climatização sem 

gases fluorados. O EIA defende ainda a implementação de sistemas de controlo de fugas e de manutenção 

periódica destes equipamentos, a ser realizado por entidades certificadas. 

 

No essencial, a vertente adaptação incide na identificação das vulnerabilidades do projeto às alterações 

climáticas, durante a fase de exploração, tendo em conta, em particular, os cenários climáticos disponíveis para 
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Portugal e eventuais medidas de minimização. Aspetos importantes a considerar englobam a possibilidade de 

aumento da frequência e intensidade dos fenómenos extremos. Assim, o estudo deve abordar a avaliação destes 

fenómenos tendo em consideração não apenas os registos históricos, mas também o clima futuro, por forma a 

identificar as vulnerabilidades do projeto. 

 

Neste contexto, salienta-se que o Portal do Clima disponibiliza as anomalias de diversas variáveis climáticas 

(temperatura, precipitação, intensidade do vento, entre outras) face à normal de referência de 1971-2000, para 

os seguintes períodos 2011-2040, 2041-2070, 2071-2100. Estes resultados são apresentados para Portugal 

continental com uma resolução aproximada de 11 km para cenários de emissões conducentes a forçamentos 

radiativos médio (RCP 4.5) e elevado (RCP 8.5).  

 

Para a caracterização do clima da área de estudo, o EIA recorreu à consulta das Normais Climatológicas 

referentes aos períodos 1951-1980 e 1971-2000, bem como dos Boletins Climatológicos mensais (janeiro 2018 

– dezembro 2020), considerando igualmente os dados das estações climatológicas Lisboa/Tapada da Ajuda e 

Lisboa/Geofísico, ambas com dados para o período 1971/2000. 

 

No sentido de identificar as principais alterações projetadas para a região de Lisboa, de acordo com os cenários 

de emissões RCP 4.5 e RCP 8.5 e para o horizonte temporal de 2100, o EIA recorreu à Estratégia Municipal de 

Adaptação às Alterações Climáticas do município de Lisboa (EMAAC 2017) e à informação constante no Plano 

Metropolitano de Adaptações às Alterações Climáticas da Área Metropolitana de Lisboa (PMAAC-AML). 

 

Nessa sequência, as principais vulnerabilidades identificadas no projeto face às alterações climáticas prendem-

se com fenómenos extremos, nomeadamente ondas de calor, inundações e fenómenos extremos de 

precipitação e inundações estuarinas (ainda que com relevância apenas na zona de Alcântara). 

 

Com base nessa análise, e atendendo à localização de parte do projeto em zonas classificadas na carta Riscos 

Naturais e Antrópicos I da Planta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal de Lisboa como áreas de 

vulnerabilidade a inundações – como é o caso da Av. Infante Santo, Av. De Ceuta e da zona de Alcântara - o 

EIA identifica como principal risco a que o projeto está sujeito no âmbito das alterações climáticas, o fenómeno 

de inundações rápidas, sobretudo se associado a fenómenos de precipitação intensa. Este aspeto ganha 

particular relevância se se considerar a incapacidade atual de algumas das redes municipais de drenagem pluvial 

para proceder ao escoamento de caudais pluviais excessivos, conforme indica o próprio EIA.  

 

No entanto, o EIA considera que, atendendo a que as áreas drenantes serão reduzidas, não se prevê que os 

danos materiais, humanos e ambientais assumam gravidade. Acrescenta também que “Na zona da Av. Infante 

Santo o traçado é todo enterrado pelo que não se prevê a ocorrência de inundações. Na zona do Vale de 

Alcântara o projeto será implantado em viaduto (cotas elevadas) pelo que a ocorrência de inundações, com 

danos materiais, humanos e ambientais constitui um risco improvável”. 
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Não obstante o exposto acima, e tratando-se de um projeto de infraestruturas públicas de vida útil muito longa, 

que poderá ter implicações nas condições de bem-estar e segurança na utilização da infraestrutura e de custos 

avultados, o EIA indicou de que forma foram considerados no projeto, para a análise do risco de inundação e 

cheias, os fenómenos extremos de precipitação, aspetos relacionados com a subida do nível do mar, ondulação 

forte/tempestades, para o horizonte 2100 atentos os cenários climáticos disponíveis para Portugal, para os 

cenários RCP 4.5 e RCP 8.5. 

 

Para o efeito, o EIA efetuou uma análise comparativa de cinco estudos sobre a subida do Nível Médio do Mar 

(NMM) com relevância para a área em questão. Estes estudos avaliaram cenários para 2025, 2050 e 2100 com 

diferentes períodos de retorno de eventos extremos para os quais foi produzida cartografia de vulnerabilidade 

física da Orla Costeira de Portugal Continental que será afetada pela subida do NMM. Essa cartografia, em parte 

plasmada no EIA, permite visualizar a área onde será implantada a futura estação de Alcântara e o Viaduto, 

situando-se esta no limite da área com risco de inundação (nível de risco baixo/muito baixo), para o ano de 

2100. Embora as cotas máximas de inundação atingidas variem ligeiramente em função dos estudos realizados, 

para 2100, é relativamente seguro, de acordo com o EIA, afirmar que acima de 4,85 m os riscos de inundação 

são baixos/inexistentes. 

 

Por forma a detalhar a vulnerabilidade do projeto à subida do NMM, o EIA apresentou as cotas de implantação 

dos principais elementos do projeto a implantar na zona de Alcântara - Estação de Alcântara e respetivos 

Acessos - que quando comparadas com as cotas de inundação referidas nos vários estudos realizados, permitiu 

concluir que não se preveem impactes devido às cotas de implantação destas infraestruturas serem superiores 

às cotas de inundação previstas. 

 

Apesar do descrito nos pontos anteriores, o EIA remete para a importância da concretização de medidas de 

adaptação para fazer face às vulnerabilidades identificadas, o que é de ressaltar, atendendo a que as mesmas 

poderão ter como consequência a incapacidade dos sistemas de climatização manterem temperaturas de 

conforto (quer no interior das carruagens do metro, quer no interior das estações), danos nas infraestruturas 

do metropolitano devido à ocorrência de inundações, encerramento temporário da linha de Metro e redução da 

durabilidade das infraestruturas metálicas (viaduto). Estes efeitos podem ser atenuados com medidas de 

adaptação do projeto, a ter em conta na fase de elaboração do projeto de execução. 

 

Nesse sentido, o EIA recomenda articular o projeto de drenagem de águas pluviais do prolongamento da LVSSA 

com os sistemas previstos no Plano Geral de Drenagem de Lisboa (2016-2030), que prevê um conjunto de 

intervenções estruturantes e complementares no concelho de Lisboa que visam controlar os problemas de 

inundação que ocorrem regularmente na cidade de Lisboa, sobretudo nas zonas baixas, o que se considera 

positivo. 
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Adicionalmente, o EIA destaca a necessidade de prever sistemas de bombagem de águas pluviais com maior 

capacidade de redundância e preparados para a possibilidade de ter que se instalar um grupo de bombagem 

adicional, caso venham a verificar-se fenómenos de precipitação intensa cada vez mais frequentes. 

 

Face ao exposto considera-se que o EIA enquadra corretamente o projeto no âmbito da Política Climática 

Nacional, tendo sido feita referência às principais orientações estratégicas constantes dos diversos instrumentos 

em vigor. 

 

O projeto irá contribuir para o cumprimento das metas nacionais e regionais estabelecidas, nomeadamente ao 

nível da redução das emissões de GEE, sendo um alicerce importante no combate às alterações climáticas e 

para a melhoria da qualidade do ar local, ao mesmo tempo que promove a concretização de boas práticas ao 

nível da mobilidade urbana. 

 

Em termos de impactes no fator alterações climáticas, e no que diz respeito à vertente mitigação, é de referir 

que o EIA identificou corretamente os principais impactes negativos da implementação do projeto para a fase 

de construção e de exploração, tendo para o efeito apresentado não só as respetivas estimativas de emissões 

de GEE, como também as evitadas pela implementação do projeto. 

 

Para a fase de construção, o EIA prevê uma emissão de CO2 equivalente de cerca de 36 mil toneladas e para a 

fase de exploração, o EIA prevê a emissão indireta de CO2 de 888 toneladas por ano, devido ao consumo 

energético previsto para o material circulante e inerente ao funcionamento das estações. No que diz respeito 

às estimativas de emissões de GEE evitadas com o prolongamento da LVSSA, por via da redução do número de 

veículos ligeiros em circulação e fruto da captação de passageiros para os transportes coletivos, o EIA considera 

dois cenários, tendo para o efeito estimado que o projeto tenderá a promover uma redução de emissões de 

CO2 que poderá variar entre as 20 e as 24 mil toneladas por ano, considerando o cenário 1 ou o 2, 

respetivamente. 

 

Face às emissões de CO2 equivalente representativas do tráfego rodoviário atual do concelho de Lisboa 

(941 kton, relativos a 2019), o projeto tenderá a promover uma redução de cerca de 1% nas emissões deste 

setor, independentemente do cenário de captação considerado. De salientar que esta redução tenderá a ser 

mais significativa em termos locais, considerando a transferência modal da rodovia para o metro que o projeto 

promoverá nas vias rodoviárias próximas do traçado em estudo, com potencial de afetação pelo mesmo. 

 

O EIA prevê um conjunto de medidas de minimização relevantes para a vertente de mitigação, quer para a fase 

de construção, quer para a fase de exploração, que se entendem ser de grande importância assegurar. 

 

O EIA recorreu à Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas do município de Lisboa (EMAAC 

2017) para identificar as principais alterações projetadas para a região de Lisboa, de acordo com os cenários 
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de emissões RCP 4.5 e RCP 8.5 e para o horizonte temporal 2100. As principais vulnerabilidades do projeto 

identificadas face às alterações climáticas prendem-se com fenómenos extremos, nomeadamente ondas de 

calor, inundações e fenómenos extremos de precipitação e inundações estuarianas (ainda que com relevância 

apenas na zona de Alcântara). Atendendo à relevância do seu impacte no projeto, o EIA identifica como principal 

risco a que o projeto está sujeito no âmbito das alterações climáticas, o fenómeno de inundações rápidas, 

sobretudo se associado a fenómenos de precipitação intensa. 

 

O EIA, após análise de diversos estudos, atesta que a área onde será implantada a futura estação de Alcântara 

e o Viaduto, se situa no limite da área com risco de inundação (nível de risco baixo/muito baixo), para o ano 

de 2100. Adicionalmente, o EIA conclui que não se preveem impactes uma vez que as cotas de implantação 

destas infraestruturas serem superiores às cotas de inundação previstas. 

 

O EIA remete para a importância da concretização de medidas de adaptação para fazer face às vulnerabilidades 

identificadas, o que é de ressaltar, atendendo a que as mesmas poderão ter como consequência danos graves 

nas infraestruturas e perturbações relevantes no funcionamento do projeto. Nesse sentido, o EIA recomenda 

articular o projeto de drenagem de águas pluviais do prolongamento da LVSSA com os sistemas previstos no 

Plano Geral de Drenagem de Lisboa (2016-2030), destacando também a necessidade de prever sistemas de 

bombagem de águas pluviais com maior capacidade de redundância, caso venham a verificar-se fenómenos de 

precipitação intensa cada vez mais frequentes. 

 

Por fim, da análise efetuada no âmbito do descritor Alterações Climáticas, devem ser implementas as medidas 

identificadas para a minimização do potencial de emissões de GEE e para a atenuação da vulnerabilidade da 

área do projeto aos efeitos das alterações climáticas.   

 

 

5.6. SISTEMAS ECOLÓGICOS 

 

No que diz respeito a este fator ambiental, a nível da flora, a área de estudo encontra-se em grande parte 

artificializada (85%), não estando presentes habitats naturais de interesse comunitário. Segundo o EIA, e de 

acordo com a Lista Vermelha da Flora Vascular de Portugal Continental, nenhuma das espécies florísticas 

referidas se encontra ameaçada. 

 

No que diz respeito à fauna, a maioria das espécies são “generalistas” e com uma distribuição ampla por todo 

o território nacional. No EIA são referidas três espécies com estatuto de ameaça, mas que, por estarem 

associadas a habitats aquáticos ou marinhos, considera-se pouco provável que estas utilizem de forma intensa 

a área do projeto. 
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Os impactes mais importantes para a flora e a fauna são na fase de construção. Para a flora e vegetação 

preveem-se impactes pouco importantes ao nível da destruição de coberto vegetal e degradação das áreas 

envolventes De acordo com a informação disponibilizada pelo ICNF, existem na envolvente da área de estudo 

18 elementos classificados como Arvoredo de Interesse Público, sendo que o impacte mais relevante, mas pouco 

provável, resulta da afetação de arvoredo no Jardim Teófilo Braga (Jardim da Parada) em Campo de Ourique. 

 

A fase de construção irá igualmente perturbar a fauna existente, enquanto outras ações como a desarborização, 

desmatação e desenraizamento em determinadas áreas irá provocar essencialmente a perda de locais de 

refúgio/abrigo para algumas espécies. No entanto, considera-se que os impactes produzidos serão pouco 

importantes. 

 

Na fase de exploração não se esperam quaisquer impactes decorrentes do projeto. 

 

Em conclusão, considera-se que do ponto de vista do fator ambiental Sistemas Ecológicos e face à situação de 

referência descrita no EIA e às características do projeto, os impactes identificados não são impeditivos da 

implementação do projeto. 

 

 

5.7. SOLO E USOS DO SOLO 

 

Os solos predominantes na área de implantação do projeto são os Cambissolos na proporção apresentada na 

tabela a seguir. 

 

 
Tabela 6 - Tipologias na área de implantação do projeto em termos de áreas afetadas - Fonte: versão do RS entregue em 

fase de conformidade 

 

Relativamente à capacidade de uso do solo, a área de estudo encontra-se classificada, segundo o EIA, como 

“Áreas Sociais”. 

 

Relativamente ao uso do solo, o projeto ocupa atualmente uma variedade de usos do solo, sendo os 

predominantes o Tecido Urbano, Rede viária e espaços associados não arborizados e Rede viária e espaços 

associados arborizados perfazendo quase 80% da área total. 
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Tabela 7 - Comparação da ocupação atual do solo com a ocupação em fase de exploração - Fonte: EIA 

 

Ainda sobre o uso do solo, a implantação do projeto não alterará substancialmente a ocupação atual do solo, 

conforme se pode ver na tabela anterior. A alteração prende-se essencialmente com a presença à superfície 

dos acessos às estações do metro a criar, dos poços de ventilação e do troço em viaduto entre o Largo das 

Necessidades e a futura Estação de Alcântara. 

 

Na fase de construção, destacam-se as escavações e o transporte de terras como as atividades com maior 

potencial de originar impactes nos solos, quer por compactação quer pela contaminação com substâncias 

estranhas à sua composição. 

 

Não é expectável a ocorrência de impactes significativos durante a fase de exploração. Considera-se que os 

impactes decorrentes do projeto são pouco significativos. 

 

Em conclusão, considera-se que do ponto de vista do fator ambiental Solos e Uso do Solo e face à situação de 

referência descrita no EIA e às características do projeto, os impactes identificados não são impeditivos da 

implementação do projeto. 

 

Não obstante atenta ao traçado da linha e território atravessado importa salvaguardar a análise no que se refere 

à presença e tratamento de (eventuais) solos contaminados. 

 

 

 

 

 

5.8. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO  
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O projeto enquadra-se nas orientações e normas territoriais do PROT AML (RCM n.º 68/2002, de 8/4), 

sublinhando-se que este instrumento está considerado/incorporado no PDM de Lisboa em vigor (Aviso n.º 

11622/2012 e sequentes dinâmicas). 

 

PMOT aplicáveis: 

Segundo o PDM, recai parcialmente na “UOPG 4 - Avenidas Novas”, na “UOPG 8 - Campo de Ourique/Santos” 

(entre a Rua das Amoreiras e Rua Maria Pia) e na “UOPG 9 – Ocidente” (a oeste da Rua Maria Pia). 

 

Abrange exclusivamente solo urbano em “Espaço Consolidado”, como “Espaços centrais e habitacionais”, 

(Traçados urbanos A, B e C), “Espaços verdes” (de recreio, de proteção e de enquadramento) e “Espaço de uso 

especial de equipamentos” e em “ Espaços a consolidar”, como “Espaços centrais e habitacionais a consolidar”, 

“Espaços centrais e habitacionais a consolidar-POLU”, “Espaços verdes de recreio e de produção”, “Património 

classificado /em vias de classificação”, Geomonumento, nível arqueológico III, rede viária, túnel ferroviário, 

estações de Metro previstas (cf. Planta de Ordenamento -1 – Qualificação do Espaço Urbano), aplicando-se o 

disposto nos artigos 12.º e 13.º, 17.º e 18.º, 22.º a 24.º, 37.º, 42.º, 60.º, 81.º. 

 

Salvaguardado o parecer a emitir pela Câmara Municipal de Lisboa e restantes entidades competentes sobre 

servidões/restrições aplicáveis, não se identificou qualquer desconformidade do EIA com a disciplina do PDM 

de Lisboa. 

 

As disposições do PU de Alcântara na sua área de intervenção prevalecem sobre as do PDM. O traçado do 

projeto não acompanha o traçado/canal ferroviário previsto no Plano de Urbanização (PU) de Alcântara, situação 

que terá de ser enquadrada/resolvida pela Câmara Municipal de Lisboa. 

 

São abrangidas, em túnel e/ou em superfície, várias categorias e subcategorias de espaço em solo urbano e 

zonas de proteção de património classificado, servidão do aeroporto de Lisboa, servidões de infraestruturas 

rodoviárias e ferroviárias, e caneiro de Alcântara, aplicando-se o disposto nos artigos 10.º, 19.º, 20.º, do Plano 

Urbanístico de Alcântara. Em termos globais não se identificou qualquer desconformidade do EIA com a 

disciplina deste PU, salvaguardado o parecer a emitir pela Câmara Municipal de Lisboa e restantes entidades 

competentes sobre servidões/restrições aplicáveis. 

 

O traçado do projeto não corresponde ao traçado/espaço canal de reserva para o ML previsto no Plano de 

Pormenor (PP) das Amoreiras, situação que terá de ser enquadrada/resolvida pela Câmara Municipal de Lisboa. 

 

Afeta em túnel (em profundidade) apenas a subcategoria “Área consolidada, edificação existente a manter”. 

Tratando-se exclusivamente de intervenção em túnel não se aplica qualquer disposição. Não se identifica 

desconformidade do EIA com a disciplina deste PP, salvaguardado o parecer a emitir pela Câmara Municipal de 

Lisboa e restantes entidades competentes sobre servidões/restrições aplicáveis. 
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O traçado do projeto não corresponde ao traçado/espaço canal de reserva para o ML previsto no PP da Artilharia 

Um, situação que terá de ser enquadrada/resolvida pela Câmara Municipal de Lisboa. 

 

Atento o traçado selecionado/em estudo ser distinto e por isso já não estar prevista a estação de Campolide, 

substituída pela estação das Amoreiras, afirma o proponente que já não há enquadramento para aplicação do 

disposto no n.º 2 do artigo 18.º (“… que o projeto da ampliação da rede do metropolitano de Lisboa deve 

prever, caso seja possível, a exposição ao público do troço do Aqueduto, …”). 

 

Relativamente à sobreposição com os Lotes 2 e 5 da subárea R, regulada no artigo 8.º, poderá haver 

conflito/desconformidade entre a cota do túnel de acesso à estação e o n.º de pisos em cave (máximo de 6) 

permitido para as respetivas edificações.  

 

Terão de ser articuladas e resolvidas com a Câmara Municipal de Lisboa, as divergências e eventuais 

desconformidades entre o EIA e a disciplina do PP e projetos consequentes. 

 

A interferência com área do PP de Reabilitação Urbana do Campus de Campolide poderá ocorrer com a 

localização de estaleiro de apoio à obra, na área do parque de estacionamento do Palácio de Justiça. 

 

Não se afigura haver incompatibilidade, sem prejuízo da verificação/aferição em fase de projeto de execução. 

 

Em conclusão, em matéria de Ordenamento do Território, emite-se parecer favorável condicionado a que em 

sede de projeto de execução seja garantido o cumprimento da compatibilização com o PP da Artilharia Um, e 

para todo o projeto sejam salvaguardados o parecer a emitir pela Câmara Municipal de Lisboa e os pareceres 

das diferentes entidades face às Servidões e Restrições de Utilidade Pública (SRUP) em vigor no local. 

 

Face ao exposto, e relativamente à significância dos impactes, tendo em conta a natureza/caraterísticas do 

projeto, o seu enquadramento nos IGT e os efeitos suscetíveis na estruturação e ordenamento das 

acessibilidade e mobilidade metropolitana, considera-se que os impactes negativos são pouco significativos e 

que os impactes positivos são muito significativos, pela valorização/otimização da rede do metropolitano de 

Lisboa. 

 

 

 

 

 

5.9. SOCIOECONOMIA 

 



Parecer da Comissão de Avaliação 

 

Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental n.º 3462 

Prolongamento da Linha Vermelha entre São Sebastião e Alcântara 

Junho de 2022 

  

 78 

  

A apreciação prévia do EIA, do ponto de vista do descritor socioeconómico, começou por considerar que os 

impactes negativos do projeto terão lugar durante a fase de construção e decorrem da afetação das populações 

residentes e das atividades económicas que utilizam a área. 

 

Com efeito, o próprio EIA identifica que os impactes ambientais, no património cultural e socioeconómicos são, 

na fase de construção e sem a implementação de medidas de minimização, muito negativos. 

 

Estes impactes serão resultantes das atividades de construção, sendo um dos impactes mais significativos e 

muito negativos – particularmente na ausência de medidas de minimização – a demolição de edifícios clássicos, 

uma vez que afetarão diretamente a população residente, que terá de ser realojada e compensada, bem como 

os proprietários desses edifícios e os proprietários dos estabelecimentos comerciais que tinham até ao momento 

lugar nesses edifícios, e que também terão de ser compensados devidamente. 

 

A este propósito, verificou-se que o EIA previa já a necessidade de implementar medidas compensatórias, 

previamente ao início dos trabalhos. 

 

Assumindo a perspetiva do fator socioeconómico, entende-se que, do ponto de vista social, para além das 

demolições, a afetação do bem-estar e da qualidade de vida dos moradores e visitantes, e, do ponto de vista 

económico, a perturbação do normal funcionamento dos estabelecimentos comerciais, nas áreas abrangidas 

por este projeto, resultam sobretudo do aumento dos níveis de ruído e vibrações, da degradação da qualidade 

do ar, bem como ainda as interferências na mobilidade e os condicionamentos de tráfego. 

 

Todos estes impactes poderão ser minimizados através da implementação de medidas que previnam e reduzam 

os seus efeitos, nomeadamente ao nível da redução do ruído, das vibrações, da emissão de poluentes, das 

interferências na mobilidade, e dos condicionamentos de tráfego. 

 

A respeito do ruído e das vibrações, e sem prejuízo da avaliação efetuada em sede destes fatores, constata-se 

positivamente a identificação de medidas de minimização, bem como do Programa de Monitorização do 

Ambiente Sonoro e Vibrações, previsto no EIA. 

 

No que concerne às interferências na mobilidade, recomenda-se a implementação de um plano rodoviário que 

considere os condicionamentos e desvios de tráfego ajustado ao faseamento dos trabalhos a realizar.  

 

Adicionalmente, a perda de lugares de estacionamento deverá ser alvo da concretização de soluções de oferta 

de estacionamento alternativo durante a fase de construção, nomeadamente para as áreas mais críticas, como 

são as envolventes às Estações de Campo de Ourique e Infante Santo. Essas soluções para o período de duração 

da obra poderão passar pela mobilização de lugares de estacionamento em parques existentes ou em parques 
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provisórios a criar, seja de modo adicional em parques existentes ou em locais atualmente não vocacionados 

para este fim. 

 

Finalmente, dada a importância que o património tem para o desempenho de algumas atividades económicas, 

como a atividade turística, sublinha-se que o impacte negativo provocado pelas demolições poderá ser reduzido 

mediante a implementação de medidas de minimização. O estudo arqueológico e arquitetónico do Baluarte do 

Livramento, assim como a recuperação e a “musealização” da área afetada pelo projeto, poderão constituir 

medidas que compensem o impacte sobre esse património. 

 

Tendo em conta que o EIA já prevê as medidas necessárias de minimização e compensação dos impactes 

negativos do projeto sobre os aspetos relevantes do ponto de vista socioeconómico, destaca-se a necessidade 

de assegurar a execução das medidas compensatórias. 

 

No contexto das medidas de minimização, o EIA não apresentou em detalhe o teor das medidas compensatórias 

para permitir o realojamento da população a residir nos edifícios clássicos a demolir, proprietários e/ou 

arrendatários, e medidas compensatórias aos proprietários das atividades económicas em atividade nos edifícios 

a demolir. 

 

Contudo, entende-se que estas medidas compensatórias devem ser implementadas previamente ao início dos 

trabalhos, sendo que se irão revestir de particular relevância no arranque do projeto. 

 

Neste sentido, considerando que no EIA consolidado, estas medidas continuam a resumir-se à intenção 

declarada nas medidas de minimização MC.SE.01 e MC.SE.02, considera-se, do ponto de vista da 

Socioeconomia, a necessidade de apresentar em detalhe um plano de medidas compensatórias na fase do 

Projeto de Execução. 

 

 

5.10. QUALIDADE DO AR 

 

Do ponto de vista da qualidade do ar, dada a ocupação urbana da área de estudo do projeto em avaliação, são 

identificados como recetores sensíveis um número significativo de moradores, trabalhadores, transeuntes e 

utilizadores dos espaços públicos em geral. 

 

A caracterização da qualidade do ar local apresentada no EIA, foi realizada com base nas medições de poluentes 

atmosféricos efetuadas, entre 2015 e 2020, nas estações da rede de medição da qualidade do ar, localizadas 

em zonas mais próximas e consideradas mais representativas da área em estudo, que são geridas pela CCDR 

LVT, Avenida da Liberdade (urbana de tráfego), Beato (urbana de fundo), Entrecampos (urbana de tráfego), 
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Restelo (urbana de fundo) e Santa Cruz Benfica (urbana de tráfego), e pela APA (Alfragide/Amadora (urbana 

de fundo). 

 

Não obstante uma melhoria mais ou menos generalizada das concentrações destes poluentes, nos últimos anos, 

nomeadamente para as partículas em suspensão (PM10) e dióxido de azoto (NO2), que são os poluentes mais 

relevantes para o presente projeto e os que têm tido maiores problemas nos últimos anos, têm subsistido 

excedências pontuais aos valores limite (VL) estabelecidos na legislação relativa à avaliação e gestão da 

qualidade do ar ambiente, principalmente na cidade de Lisboa. 

 

Dos resultados analisados, verificam-se algumas situações de incumprimento, com a ultrapassagem dos limites 

legais para os seguintes poluentes e estações: NO2, período horário: na estação da Avenida da Liberdade (2015, 

2017 e 2018); NO2, período anual: na estação da Avenida da Liberdade (2015 a 2019) e na estação de 

Entrecampos (2017 e 2018); PM10, período diário: na estação da Avenida da Liberdade, para os anos (2015 e 

2017), e na estação de Santa Cruz Benfica (2017). Verifica-se, assim, que os incumprimentos legais registados 

tendem a estar associados ao tráfego rodoviário, uma vez que os mesmos foram registados nas estações de 

tráfego (Avenida da Liberdade, Entrecampos e Santa Cruz Benfica). 

 

A análise dos perfis das concentrações de NO2 e PM10 em Lisboa e dos inventários de emissões tem identificado 

que nesta zona, a principal contribuição para as emissões atmosféricas é a do transporte rodoviário. O projeto 

em estudo promoverá alterações, tendo em conta a transferência modal expectável da rodovia para o metro na 

redução das emissões associadas ao setor rodoviário. 

 

A avaliação de impactes do projeto apresentada no EIA permitiu identificar impactes negativos para a fase de 

construção e positivos para a fase de exploração. 

 

De acordo com o EIA, durante a fase de construção do projeto prevê-se a realização de ações suscetíveis de 

causar impacte na qualidade do ar local, nomeadamente: 

 Movimentação de terras, construção de aterros e escavações. 

 Atividades de desmatação. 

 Erosão pela ação do vento. 

 Aplicação de betão. 

 Circulação de veículos pesados e máquinas não rodoviárias. 

 

Os principais poluentes associados às ações descritas anteriormente são a emissão de partículas em suspensão 

(poeiras) e de gases provenientes da combustão dos motores dos veículos. O impacte sentir-se-á 

maioritariamente nas zonas próximas da construção, nomeadamente nas frentes de trabalho, onde se prevê a 

utilização de áreas para estaleiro e no estaleiro principal, podendo ser minimizado caso se proceda ao 
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humedecimento contínuo do(s) loca(is) por aspersão, ou se os trabalhos forem desenvolvidos durante a época 

menos seca. 

 

Destacam-se, assim, as seguintes zonas com maior potencial de afetação durante a fase de obra do projeto, 

ainda que as mesmas possam ser reequacionadas na fase de Projeto de Execução: 

 No estaleiro a norte, a localizar na área de estacionamento do Palácio da Justiça. 

 Na Estação das Amoreiras (céu aberto). 

 No Poço de Ventilação PV1 (a localizar na extremidade poente da praça junto a Rua Gorgel do Amaral). 

 Na Estação de Campo de Ourique. 

 No Poço de Ventilação PV2 (a localizar no final da Rua Professor Gomes Teixeira). 

 Na Estação Infante Santo. 

 Galeria de túnel construída a céu aberto na zona da Calçada do Livramento com implantação do 

estaleiro principal a sul, na área atualmente ocupada pelo parque de estacionamento privativo e edifício 

adjacente à Casa de Goa, a sul. 

 Na zona da Estação de Alcântara (céu aberto). 

 Na zona do PV4 (a localizar no interior do Parque Florestal de Monsanto, próximo ao acesso à Ponte 

25 de Abril. 

 

O acréscimo local das emissões de óxidos de enxofre (SOx), óxidos de azoto (NOx), hidrocarbonetos (HC) e 

monóxido de carbono (CO), originado pela circulação de viaturas e outras máquinas não rodoviárias, depende 

do número de equipamentos previstos e do período de tempo alocado a cada um dos equipamentos. O impacte 

dos camiões de transporte de mercadorias de e para a obra terá um impacte geográfico mais extenso. É 

relevante selecionar os caminhos de circulação que afetem menos população (zonas de densidade habitacional 

mais reduzida) e os horários mais favoráveis (com menos trânsito). A produção de betão emite material 

particulado, sendo a intensidade variável, no caso de ser instalada uma central de betão móvel provisoriamente 

no(s) estaleiro(s) ou de se recorrer às autobetoneiras. Para o presente projeto, está previsto recorrer-se a 

autobetoneiras, que irão fazer o transporte de betão desde as centrais de betão, localizadas fora da cidade de 

Lisboa, até à obra. Neste caso, as emissões de partículas estão associadas à movimentação das autobetoneiras, 

na zona de obra, havendo, ainda, o acréscimo das emissões de gases de escape e de ressuspensão de material 

particulado durante o percurso rodoviário desde a central até à obra (dependendo do estado do pavimento e 

das ações preventivas a serem tomadas). 

 

O impacte na qualidade do ar local, decorrente das ações previstas desenvolver em fase de obra, tenderá a ser 

negativo, direto, imediato, certo, local, reversível, de magnitude reduzida a média e significativo, mas 

minimizável a pouco significativo. 

 

A potencial afetação de recetores sensíveis verifica-se essencialmente durante a fase de construção, tendo em 

conta que a fase de exploração não tenderá a promover a emissão direta de poluentes atmosféricos. Ou seja, 
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na situação futura, com a entrada em exploração do projeto, os recetores sensíveis identificados tenderão a 

beneficiar de uma melhoria da qualidade do ar local, face aos objetivos do projeto, que passa por promover a 

transferência modal da rodovia para a ferrovia. 

 

De acordo com o descrito no EIA, a entrada em funcionamento do projeto, uma vez que tem prevista a 

circulação de composições de tração elétrica não promoverá a emissão direta de poluentes atmosféricos, 

gerando impactes diretos nulos a nível local, com exceção da parte particulada originada pelo atrito dos carris 

e sua ressuspensão, mas que é considerada residual, tendo em conta que o traçado em avaliação é 

maioritariamente subterrâneo e que estão previstos sistemas de ventilação de alta eficiência que asseguram a 

boa qualidade no interior das estações, bem como do ar que chega ao exterior. De acordo com as projeções 

do estudo de procura efetuadas no âmbito do presente estudo ocorrerá, ainda, uma diminuição das emissões 

de poluentes atmosféricos inerentes à redução do número de veículos ligeiros que circulam atualmente nas vias 

rodoviárias existentes na proximidade da implementação do projeto. A empresa responsável pela elaboração 

do estudo de procura indicou que, mesmo estando prevista uma diminuição do número de passageiros a circular 

em transporte público rodoviário, não foram consideradas reduções de oferta de autocarros na avaliação 

efetuada. Desta forma, na estimativa das emissões de poluentes atmosféricos evitadas, apenas foram 

considerados os dados relativos à redução do número de veículos ligeiros. 

 

De acordo com os dados apresentados no EIA, o projeto tenderá a promover uma redução de emissões de 

poluentes atmosféricos, independentemente do cenário de captação avaliado, sendo essa redução mais 

expressiva para os poluentes NO2 e CO. De acordo com os cenários de captação avaliados, sem LIOS e sem 

ligação mecânica (menos favorável) e com LIOS e com ligação mecânica (mais favorável), a redução de 

emissões atmosféricas poderá variar entre: 

 NO2: 16 toneladas por ano a 21 toneladas por ano. 

 CO: 27 toneladas por ano a 35 toneladas por ano. 

 PM10/PM2,5: 1 tonelada por ano a 2 toneladas por ano. 

 Benzeno: 0,02 toneladas por ano a 0,03 toneladas por ano. 

 

Face às emissões destes poluentes representativas do tráfego rodoviário atual do concelho de Lisboa, o projeto 

tenderá a promover uma redução inferior a 1% nas emissões deste setor, independentemente do cenário de 

captação considerado. De salientar que esta redução tenderá a ser mais significativa em termos locais, 

considerando a transferência modal da rodovia para o metro que o projeto promoverá nas vias rodoviárias, 

existentes na envolvente do traçado em estudo, com potencial de afetação pelo mesmo. Esta redução das 

emissões de poluentes atmosféricos tenderá a ser mais notória para os primeiros anos de exploração do projeto, 

resultante das viagens que deixarão de ocorrer de veículos representativos de uma frota automóvel mais 

poluente. Como é expectável uma atualização da frota automóvel para veículos menos poluentes e/ou elétricos, 

para ir ao encontro das metas nacionais e regionais estabelecidas (Decreto-Lei nº 84/2018 e Plano de Melhoria 

da Qualidade do Ar da Região de Lisboa e Vale do Tejo), a redução das emissões geradas pelo projeto pode 
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sofrer uma atenuação/estabilização ao longo dos anos. Quanto mais se caminha para o futuro, menos se pode 

melhorar neste aspeto, pois nos primeiros anos, combina-se positivamente maior transferência modal, num 

espaço de tempo curto, e carros mais poluentes, enquanto no futuro, o cenário tem inversão que culmina numa 

aparente, mas falsa diminuição da eficácia do projeto, no que concerne a emissões atmosféricas e a qualidade 

do ar. 

 

Face ao exposto, o impacte do projeto nas emissões de poluentes atmosféricos e, consequentemente, na 

qualidade do ar, será positivo, direto, imediato, certo, permanente, local, reversível, de magnitude reduzida e 

pouco significativo, tendo em conta o efeito das emissões para a totalidade do concelho de Lisboa. No entanto, 

em termos locais, considerando a envolvente das vias rodoviárias que serão afetadas positivamente com o 

projeto (menos tráfego rodoviário), a magnitude e significância passam a ser mais relevantes, passando de 

reduzidas a médias. 

 

Em conclusão, a qualidade do ar, na cidade de Lisboa, não obstante uma melhoria mais ou menos generalizada 

verificada nos últimos anos, relativa às concentrações de partículas em suspensão (PM10) e dióxido de azoto 

(NO2), poluentes mais relevantes para o presente projeto, continua a registar a ocorrência de alguns 

incumprimentos nos locais de maior tráfego rodoviário da cidade de Lisboa. É de salientar a persistente 

ultrapassagem ao valor limite anual de NO2 na estação da Avenida da Liberdade e em alguns anos nas estações 

de Entrecampos e Sta. Cruz de Benfica. Ocorreu ainda em alguns anos a ultrapassagem ao valor limite diário 

de PM10 também da estação da Avenida da Liberdade. 

 

Os impactes na qualidade do ar do presente projeto durante a fase de construção, relacionam-se 

fundamentalmente com a emissão de poeiras para a atmosfera (PM10), mas também de poluentes resultantes 

da queima de combustíveis fosseis, em particular de NO2. Os impactes prevêem-se negativos, temporários e 

pouco significativos, podendo, no entanto, ser significativos (pondo em causa o cumprimento dos valores limite, 

nomeadamente o valor limite diário de PM10, durante a fase de construção), caso não haja grande rigor na 

implementação das medidas de minimização propostas no EIA, junto aos recetores sensíveis mais próximos das 

várias zonas de obra com maior movimentação de terras e veículos pesados. 

 

Na fase de exploração espera-se que o presente projeto venha a ter impactes positivos na qualidade do ar da 

cidade de Lisboa, uma vez que se espera uma diminuição do transporte privado, e consequentemente a 

diminuição das emissões dos poluentes atmosféricos gerados pelos transportes rodoviários. 

 

 

5.11. SAÚDE HUMANA 

 

Relativamente à caracterização da situação de referência, é mencionado que: 
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 A população residente nas freguesias atravessadas pela área de estudo é mais envelhecida do que a do 

concelho de Lisboa na sua globalidade. 

 A mortalidade, mas também a longevidade, da população nas seis freguesias é em média superior à do 

concelho de Lisboa na sua globalidade. 

 No que se refere à proporção de alojamentos sobrelotados, esta é superior à do concelho de Lisboa nos 

casos das freguesias de Alcântara, Campolide, mas equivalente ou inferior no caso das restantes freguesias 

presentes na área de estudo. 

 O índice de sustentabilidade do conjunto das seis freguesias é inferior à média do concelho de Lisboa, o 

que está em linha com o indicador que expressa o envelhecimento da população nesta área de Lisboa. 

 No que respeita à análise dos movimentos pendulares no conjunto das seis freguesias presentes na área 

de estudo conclui-se que o automóvel é o mais utilizado, em termos percentuais, embora a média 

ponderada nas seis freguesias analisadas seja um pouco inferior à média do concelho de Lisboa. Por outro 

lado, a duração das viagens escola-casa ou trabalho-casa é inferior à média do concelho de Lisboa em 

todas as freguesias, com exceção de Alcântara. 

 No que respeita aos meios de transporte utilizados, verifica-se que a população do conjunto das seis 

freguesias desloca-se menos de metropolitano do que a média do concelho, contribuindo fortemente para 

esta percentagem as freguesias de Alcântara, Campo de Ourique, Campolide e Estrela, cuja utilização de 

metropolitano é consideravelmente inferior à média do concelho de Lisboa. 

 O perfil de saúde da população presente na área de estudo, realizado com base nos dados constantes do 

Plano Local de Saúde 2018 – 2021, refere que em 2016 cerca de 75% das causas de morte na cidade de 

Lisboa foram devidas a: 

 Doenças do aparelho circulatório (31,2%); 

 Tumores malignos (27,9%); 

 Doenças do aparelho respiratório (10,7%); 

 Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas (4,8%). 

 A área de intervenção insere-se no Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) de Lisboa Central. Este ACES 

tem atualmente 280.259 utentes inscritos, distribuídos por 18 unidades funcionais.  

 A população residente na área de influência ACES de Lisboa Central é atendida no Centro Hospitalar Lisboa 

Central.  

 Na área de estudo e/ou na envolvente do Projeto, os equipamentos relacionados com a saúde, existentes 

englobam 5 hospitais e uma maternidade; 10 Unidades de saúde/centros de saúde.  

 A saúde geral da população das seis freguesias em análise parece ser razoável apesar dos resultados ao 

nível da mortalidade verificados em 2011 serem mais desfavoráveis comparativamente aos do concelho de 

Lisboa.  

 Em termos de qualidade de vida verifica-se uma duração média de cerca de 21 minutos nos movimentos 

pendulares da população das freguesias em análise, valor um pouco mais favorável do que o registado 

para o concelho de Lisboa, em 2011 (23 minutos). Por outro lado, há uma parte significativa dos residentes 
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das seis freguesias que se desloca a pé – cerca de 22% - valor superior à média na cidade de Lisboa (cerca 

de 17%), nos movimentos pendulares.  

 Relativamente à exposição ao ruído e aos seus efeitos na saúde na população residente na área 

potencialmente afetada pelo projeto verifica-se, atualmente, a existência de aspetos negativos decorrentes 

do ruído essencialmente devido ao tráfego rodoviário, ferroviário e aéreo na zona.  

 

Atualmente as várias zonas atravessadas pelo projeto estão expostas a níveis de ruído que, nalguns locais, 

nomeadamente junto às vias rodoviárias estruturantes, ultrapassam os limites definidos para Zona Mista 

[Lden ≤ 65 dB(A); Ln ≤ 55 dB(A)].  

 

Atendendo às relações dose-resposta definidas para o tráfego rodoviário, o predominante na situação atual, 

e considerando os recetores sensíveis admitidos na área de estudo do Projeto, poderão existir atualmente 

efeitos negativos nas envolventes mais próximas dos principais elementos que surgirão à superfície na 

LVSSA. Uma estimativa da população residente mais próxima das intervenções à superfície previstas 

permitiu concluir que o número de residentes será de aproximadamente 3 700 habitantes. Destes, estima-

se que, atualmente, cerca de 630 habitantes poderão sofrer já de Elevada Incomodidade (atendendo a que 

os níveis de ruído da área atravessada pelo Projeto ultrapassam os limites definidos para Zona Mista [Lden 

≤ 65 dB(A); Ln ≤ 55 dB(A)].) e que cerca de 150 habitantes poderão sofrer de Elevadas Perturbações do 

Sono.  

 Em termos de qualidade do ar, os poluentes mais críticos estão associados ao NO2, às PM10, e ao O3, 

tipicamente mais correlacionados com o tráfego rodoviário. Estes poluentes podem provocar ou agravar 

doenças respiratórias e contribuir para a mortalidade em geral e cardiovascular em particular da população 

presente e/ou residente nas freguesias da área de estudo do projeto.  

 

Atendendo à evolução da situação sem projeto prevista para os fatores ambientais Socioeconomia (ao nível da 

qualidade de vida), Ambiente sonoro, Vibrações e Qualidade do ar, os quais estão em estreita ligação com a 

Saúde Humana espera-se que, no caso da Saúde Humana os efeitos negativos já existentes se intensifiquem 

sem a implementação do Projeto preconizado. Efetivamente, nesse cenário de não implementação do Projeto, 

é previsível que haja uma degradação da qualidade de vida pela intensificação do tráfego rodoviário decorrente 

do previsível desenvolvimento urbanístico e turístico na área. Em ligação direta, ocorrerá um aumento dos níveis 

de ruído da ordem dos 1 a 2 dB, de que resultará uma maior percentagem de população com potencial Elevada 

Incomodidade e Elevadas Perturbações do Sono face à situação atual. Em termos de qualidade do ar, dado o 

expectável aumento do tráfego rodoviário sem o Projeto, ocorrerá potencialmente um aumento das emissões 

atmosféricas e uma degradação da qualidade do ar face à situação atual, mesmo considerando o potencial 

aumento do número de veículos elétricos ao longo dos anos.  
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Os impactes na Saúde Humana devidos à implementação do Projeto estão diretamente relacionados com os 

impactes respetivos que se farão sentir ao nível da Socioeconomia, da Paisagem (qualidade de vida), do 

Ambiente Sonoro e Vibrações e da Qualidade do Ar.  

 

Na fase de construção as atividades previstas poderão induzir impactes negativos na saúde dos residentes e 

utilizadores dos espaços onde se prevê intervenções à superfície. Efetivamente, face às características do 

Projeto, executado na maior parte da sua extensão em túnel subterrâneo, os impactes na Saúde Humana 

decorrerão sobretudo das perturbações induzidas pelas atividades a desenvolver à superfície, referentes à 

construção das Estações Amoreiras, Campo de Ourique, Infante Santo e Alcântara, dos poços de ventilação 

PV1, PV2 e PV4, do túnel em trincheira e da zona do viaduto, em Alcântara. Essas perturbações incluem o 

aumento (face à situação de referência) do ruído e vibrações causado pelo funcionamento dos equipamentos e 

máquinas nas frentes de obra, a degradação da qualidade do ar na envolvente das áreas de estaleiro devido à 

emissão de poeiras e outros poluentes atmosféricos associados ao funcionamento da maquinaria e circulação 

de veículos, os constrangimentos à mobilidade (viária e pedonal) na envolvência dessas áreas resultantes da 

presença dos estaleiros que implicarão necessariamente desvios de trânsito viário e pedonal.  

 

No que respeita ao ruído na fase de construção algumas operações são ruidosas, implicando a produção de 

níveis sonoros elevados – por exemplo, utilização de martelos pneumáticos e trabalhos de escavação. É 

expectável que, na fase de construção, ocorram níveis de ruído elevados na sua imediata vizinhança. Nesses 

locais, os níveis sonoros previstos para algumas operações podem exceder os 80 dB(A). Estes valores elevados 

serão, à partida, pontuais e com duração limitada aos intervalos e períodos de execução de tarefas e operações, 

pelo que os valores médios do ruído serão inferiores. É provável que ao nível da Elevada Incomodidade este 

valor possa aumentar, já que os níveis sonoros tenderão a aumentar, face à situação de referência em todos 

os locais. Essa diferença será maior nas zonas envolventes do PV01, Estação de Campo de Ourique, PV02 e 

Estação Infante Santo.  

 

No que respeita às Elevadas Perturbações do Sono, e dado que as atividades mais ruidosas deverão ocorrer 

preferencialmente apenas no período diurno, não se espera um aumento do número de pessoas afetadas, face 

à situação atual. Na eventualidade de ocorrerem trabalhos de construção noturnos, ocorrerá um significativo 

acréscimo de pessoas sujeitas e Elevadas Perturbações do Sono. Adicionalmente, como existem ações de 

construção que decorrem nas imediações de instalações escolares poderá também ficar comprometido o normal 

decurso da atividade escolar. 

 

Para além da população residente, a maioria das áreas potencialmente afetadas pelo ruído, na fase de 

construção, apresenta um conjunto de população presente considerável, que reflete a presença de funções não 

exclusivamente residenciais destas áreas – comércio e serviços. Haverá naturalmente incómodos da população 

presente na envolvente das áreas de estaleiro, que contribuirão para reduzir o bem-estar da população que 

frequentará estes locais durante a fase de construção.  
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Em termos de vibrações é expectável que, pelo menos pontualmente, os valores da velocidade de vibração nos 

edifícios mais próximos às atividades construtivas possam ser superiores a 0,11 mm/s e, consequentemente, 

percetíveis pelos seus utilizadores, induzindo incómodos nos seus ocupantes.  

 

Ao nível da mobilidade e afetação da qualidade de vida da população residente ou que se movimenta nestas 

zonas por motivos profissionais ou recreativos a presença das diferentes frentes de obra ao induzir 

condicionalismos acrescidos ao nível das acessibilidades, das condições de circulação pedonal e viárias e de 

redução de estacionamentos, implicará acréscimos nos tempos e custos de percurso, bem como situações de 

conflito ao nível do quotidiano das populações e empresas. Estes constrangimentos poderão induzir maiores 

níveis de stresse e um maior desgaste físico e mental nos residentes e utilizadores destas áreas, que constituem 

fatores de risco psicossociais.  

 

A presença de elementos intrusivos estranhos à paisagem e a desorganização geral da mesma (componente 

paisagística), poderá igualmente contribuir para induzir maiores níveis de stresse e um maior desgaste físico e 

mental nos residentes e utilizadores, implicando ainda, nalguns casos, a impossibilidade de usufruir, ainda que 

temporariamente, de alguns espaços de lazer importantes para as populações locais, como são por exemplo o 

Jardim da Parada em Campo de Ourique.  

 

No que respeita à qualidade do ar ambiente os impactes mais significativos durante a fase de construção do 

projeto estarão associados sobretudo ao aumento das concentrações de partículas, emitidas por todas as 

atividades de construção. O impacte sentir-se-á maioritariamente nas zonas próximas da construção – áreas de 

estaleiro. O aumento de poluentes atmosféricos no ar ambiente pode prejudicar a Saúde Humana e o bem-

estar dos residentes e utilizadores das áreas mais próximas dos estaleiros de obra. Os principais efeitos na 

saúde associados à presença de poluentes atmosféricos, nomeadamente partículas, está associado ao 

desenvolvimento de doenças do foro respiratório.  

 

Não é expectável a ocorrência de impactes negativos na Saúde Humana decorrentes da produção de águas 

residuais durante a fase de construção.  

 

No que diz respeito à gestão de resíduos produzidos durante a fase de construção, estes serão devidamente 

acondicionados dentro do estaleiro, transportados por entidade devidamente licenciada, entregues a operadores 

de gestão de resíduos devidamente licenciados, de modo a garantir o seu destino final adequado, não sendo 

por isso expectável a ocorrência de impactes negativos na Saúde Humana decorrentes da produção de resíduos 

durante esta fase.  

 

Atendendo aos aspetos na fase de construção do Projeto identificados para os fatores ambientais 

Socioeconomia, Paisagem, Ruído e Vibrações e Qualidade do ar, e considerando os efeitos na Saúde Humana 



Parecer da Comissão de Avaliação 

 

Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental n.º 3462 

Prolongamento da Linha Vermelha entre São Sebastião e Alcântara 

Junho de 2022 

  

 88 

  

da população presente na área de estudo do projeto, pode concluir-se, no que respeita ao fator Saúde Humana, 

que os impactes previstos são negativos, certos a prováveis, temporários, reversíveis, diretos e indiretos, locais, 

significativos, e de média magnitude. Estes impactes são em parte minimizáveis, se adotadas todas as medidas 

de minimização previstas neste parecer.  

 

Na fase de exploração os impactes na Saúde Humana que se farão potencialmente sentir na fase de exploração 

do Projeto estão diretamente relacionados com os impactes respetivos identificados para os fatores ambientais 

Socioeconomia, Paisagem (qualidade de vida), e principalmente Ambiente Sonoro, Vibrações e Qualidade do 

Ar.  

 

No que respeita à componente Socioeconómica, em termos de qualidade de vida para a população, é de realçar 

os impactes positivos ao nível da mobilidade na zona e da melhoria da vivência na cidade de Lisboa, com 

destaque para a população residente nas freguesias de Campo de Ourique, Estrela/Infante Santo e Santo 

António.  

 

Relativamente à Paisagem, a presença e operação do projeto terá um impacte nulo na paisagem na maior parte 

da sua extensão, ocorrendo pontualmente alguns impactes negativos pouco significativos e de baixa magnitude 

nos locais onde surgirão estruturas à superfície, impactes esses que podem em alguns casos ser revertidos em 

impactes positivos através de um adequado enquadramento paisagístico, que poderá resultar numa melhoria 

desses locais do ponto de vista da paisagem urbana. Na porção terminal da linha, a jusante do Largo das 

Necessidades, o impacte na paisagem será negativo significativo, tanto estrutural como cenicamente.  

 

No que respeita ao Ambiente Sonoro foi considerado o ruído do tráfego ferroviário e o ruído dos poços de 

ventilação nas áreas envolventes da linha férrea no prolongamento da Linha Vermelha Sul entre São Sebastião 

e Alcântara. No primeiro caso, foram elaborados mapas de ruído com os resultados das previsões dos valores 

dos indicadores de ruído ambiente Lden e Ln, para a zona de Alcântara uma vez que a circulação ferroviária 

apenas se fará ao ar livre nesta zona. No restante traçado a circulação ferroviária far-se-á em túnel, pelo que 

não existirão emissões sonoras para o exterior.  

 

No caso dos poços de ventilação, os valores da ordem de grandeza dos valores projetados permitem garantir 

níveis de ruído inferiores a 40 dB(A) a uma distância de 10 m.  

 

Para a zona de Alcântara, única zona em que a circulação ferroviária se realiza a céu aberto, verifica-se que os 

níveis sonoros previstos resultantes para o indicador Lden são de 71 a 72 dB(A), e o ruído residual medido era 

de 71 a 72 dB(A), e para o indicador Ln de 62 a 64 dB(A), e o ruído residual medido era de 61 a 63 (A). De 

referir que estes valores foram obtidos sem implementação de medidas de minimização. 
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Atendendo às relações dose-resposta da exposição ao ruído para o tráfego ferroviário, das Diretrizes da OMS 

(2018), verifica-se que poderá ocorrer um aumento do número de pessoas adultas afetadas por Elevada 

Incomodidade (EI) e por Elevadas Perturbações do Sono (EPS) naquela zona em particular, uma vez que a 

exposição ao ruído induzido pelo tráfego ferroviário é mais penalizante que a exposição induzida pelo tráfego 

rodoviário.  

 

Atendendo à estimativa populacional, é expectável que ocorra, sem implementação de medidas de minimização, 

face à situação atual, um aumento de população exposta que poderá vir a sofrer de Elevada Incomodidade e 

de Elevadas Perturbações do Sono, na zona do Viaduto de Alcântara. 

 

Com a implementação de medidas de minimização para atenuação do ruído verifica-se uma redução dos níveis 

sonoros (ruído particular) associado ao tráfego ferroviário na fase de exploração, prevalecendo o ruído do 

tráfego rodoviário (valores resultantes), tal como já acontece na situação atual. Deste modo, com a 

implementação das medidas de minimização do ruído previstas para a zona do viaduto não haverá acréscimos 

de população que poderá sofrer de Elevada Incomodidade e/ou Elevadas Perturbações do Sono na situação 

futura com a implementação do projeto.  

 

Relativamente às Vibrações será necessário em fase posterior apresentar as adequadas medidas para minimizar 

os impactes resultantes.  

 

No que respeita à Qualidade do Ar e aos efeitos dos poluentes atmosféricos na Saúde Humana, é constatado 

que, com o projeto, ocorrerá uma redução das emissões de poluentes atmosféricos, mais notória para os 

primeiros anos de exploração, pelo que os impactes ao nível daquele fator ambiental e, em consequência, para 

a Saúde Humana, serão positivos.  

 

Prevê-se que os impactes na Saúde Humana devidos ao Projeto, na fase de exploração, sejam, na sua 

globalidade, potencialmente negativos, prováveis, permanentes, de médio-longo prazo, reversíveis, diretos, 

locais, de magnitude reduzida e pouco significativos.  

 

No que diz respeito aos impactes cumulativos o projeto da Ligação Desnivelada da Linha de Cascais e do Porto 

de Lisboa à Linha de Cintura, apesar de ter a DIA já caducada, e o projeto do Prolongamento da Linha Vermelha 

entre São Sebastião e Alcântara são passíveis de terem impactes cumulativos para os fatores: 

Geologia/Geotecnia, Recursos Hídricos (em particular os Subterrâneos), Ambiente Sonoro, Vibrações, Paisagem 

e possivelmente a Saúde Humana e a Socioeconomia.  

 

Apenas se consideram os potenciais impactes cumulativos a nível da Geologia/Geotecnia, dos Recursos Hídricos 

subterrâneos, Paisagem, Ambiente Sonoro e Vibrações, atendendo a que os restantes impactes requerem 

informação mais atualizada a nível da Ligação desnivelada.  
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Com o desfasamento temporal da concretização dos dois projetos, os impactes cumulativos da fase de 

construção não se verificarão. 

 

Relativamente à Análise de Riscos, importa referir que o projeto em análise não se encontra abrangido pelo 

Decreto-Lei nº 150/2015, de 5 de agosto, que estabelece o regime de prevenção de riscos de acidentes graves, 

que envolvem substâncias perigosas e de limitação das suas consequências para a Saúde Humana e para o 

ambiente, transpondo para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 2012/18/UE, do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 4 de julho de 2012, relativa ao controlo dos perigos associados a acidentes graves que envolvem 

substâncias perigosas. 

 

Em caso de ocorrência de sismos, os danos materiais, humanos e ambientais sobre o projeto, sobretudo na 

fase de exploração, poderão ser bastante gravosos, apesar da vulnerabilidade sísmica ser apenas muito elevada 

num pequeno troço do traçado. Atendo a que a probabilidade de ocorrência de um sismo é muito baixa, o nível 

de risco assume-se significativo. 

 

Relativamente a inundações prevê-se que apenas em situações onde a capacidade de bombagem dos sistemas 

de drenagem pluvial ou a capacidade de vazão das redes municiais de drenagem pluvial sejam ultrapassadas, 

constituem situações que poderão gerar acumulação de águas pluviais no interior das estações. Atendendo a 

que as áreas drenantes serão reduzidas, não se prevê que os danos materiais, humanos e ambientais assumam 

gravidade, pelo que o grau de risco se considera não significativo. 

 

No que respeita à circulação rodoviária nas imediações da obra, este perigo estará sobretudo presente nas 

obras da Estação das Amoreiras e Estação de Alcântara e Viaduto de Acesso, bem como em todos os acessos 

às futuras estações. 

 

Na fase de construção haverá circulação de camiões e maquinaria diversa afeta à execução da obra, podendo 

ocorrer acidentes viários (ex: colisões), os quais podem ter como consequência, derrames acidentais de 

combustível. Estes poderão provocar contaminação de solos, dependendo a gravidade dos danos da quantidade 

da substância derramada e da área afetada. À partida, espera-se que as quantidades de combustíveis 

derramadas sejam relativamente reduzidas, pelo que, considera-se que o risco será pouco significativo. Os 

acidentes rodoviários poderão ainda gerar incêndios, explosões, ferimentos/mortes de pessoal afeto à obra, 

entre outras consequências, com consequentes danos materiais e humanos. Assim considera-se que o grau de 

risco poderá ser significativo. 

 

Durante a fase de construção poderão ocorrer de atos de vandalismo nas obras, que podem ir desde furto de 

materiais da obra até à destruição de equipamento, incêndios e explosões, entre outras. Estas e outras ações 

podem ter como consequência danos materiais, ambientais e humanos com menor ou maior gravidade. 
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Na fase de exploração os atos de vandalismo e os atentados terroristas são as situações com origem fora do 

projeto que poderão configurar situações críticas com consequências gravosas. 

 

Considera-se que este tipo de situações têm uma probabilidade de ocorrência muito baixa, ainda que os danos 

daí resultantes possam assumir elevada gravidade.  

 

Os riscos identificáveis em obras de túneis subterrâneos, em geral, estão associados às incertezas geológicas e 

geotécnicas. Nesse aspeto, e de acordo com o projeto, a geologia do local apresenta características bastante 

favoráveis para a execução da obra de forma segura, ainda que não se disponha de toda a informação objetiva 

da área de implantação da obra, uma vez que ainda está em curso a campanha geológica/geotécnica e 

hidrológica.  

 

A vibração devida aos processos de escavação do túnel são um fator de risco importante a considerar. Esta 

variável não está associada somente à segurança de execução, mas também à saúde e bem-estar do cidadão. 

As vibrações no período construtivo, principalmente aquelas provocadas pelo processo de escavação, com uso 

de equipamentos, serão inevitáveis num determinado nível, mas podem ser controladas de modo a respeitar os 

limites máximos legalmente permitidos. De referir que, no âmbito do projeto em análise não está previsto o uso 

de desmonte com recurso a explosivos pelo que, na presente análise de risco, não foi previsto este perigo.  

 

Considerando o limite de velocidade de partícula de 3,0 mm/s, para as estruturas sensíveis estabelecido pela 

NP2074 para as frequências acima de 10 Hz, pode ser considerado que o risco de danos no edificado presente 

ao longo do traçado será reduzido, embora nesta fase do projeto não tenha sido possível obter informação 

detalhada relativamente à presença de caves e fundações do edificado. Merece ainda particular atenção o troço 

de túnel que se situa sob o Palácio das Necessidades, onde a cobertura sobre o túnel é da ordem de 7 m. Nesse 

troço, podem registar-se vibrações mais intensas, mas de acordo com os estudos realizados, a velocidade de 

partícula máxima será da ordem de 3 mm/s.  

 

No que respeita à afetação de pessoas e, de acordo com a análise efetuada, e considerando a combinação das 

várias frequências, é expectável que os valores da velocidade de vibração nos edifícios mais próximos às 

atividades construtivas possam ser superiores a 0,11 mm/s e, consequentemente, percetíveis de acordo com 

os limites de perceção humana estabelecidos nos critérios seguidos pelo LNEC. Assim o risco de afetação de 

pessoas é passível de ocorrer, durante a fase de construção.  

 

No que respeita às atividades de armazenamento e manuseamento de combustíveis e outras substâncias 

perigosas estas serão inevitáveis pelo que, deverão obedecer a todos os requisitos de segurança e ambientais, 

de modo a evitar ou reduzir a probabilidade de ocorrência de acidentes (derrames, incêndio, explosões, entre 

outros cenários de acidente). Atendendo a que os combustíveis são substâncias que apresentam elevado risco 
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de incêndio e explosão, cujos danos podem ser gravosos, quer materiais, quer humanos, o nível de risco 

considera-se significativo, ainda que a probabilidade de ocorrência seja baixa.  

 

Para a minimização dos impactes ambientais negativos na Saúde Humana devidos à construção e 

implementação do Projeto, preconiza-se a adoção das medidas recomendadas para os fatores ambientais 

Paisagem, Ambiente Sonoro, Vibrações e Socioeconomia. Efetivamente a adoção das medidas preconizadas 

para aqueles fatores ambientais, que estão intimamente correlacionados com a Saúde Humana, permitirão 

também minimizar os efeitos negativos neste fator.  

 

Foram apresentados no EIA Programas de Monitorização para os descritores Recursos Hídricos Subterrâneos, 

Qualidade do Ar, Ambiente Sonoro e Vibrações.  

 

 

5.12. PATRIMÓNIO 

 

Para a avaliação de impactes o EIA refere que a respetiva caracterização teve em conta a natureza física das 

ocorrências de interesse cultural (nomeadamente, estruturas destacadas acima do solo e vestígios ao nível do 

solo), o grau de incidência ou proximidade da ação impactante sobre a ocorrência de interesse cultural e o valor 

cultural intrínseco da ocorrência sujeita a impacte. 

 

Indica o EIA que o método de escavação NATAM (New Austrian Tunnelling Method) apresenta uma abordagem 

menos impactante, do que o recurso a tuneladora, que equaciona os princípios do comportamento de maciços 

rochosos sob carga e que monitoriza o desempenho da construção subterrânea durante a construção. 

 

Quanto aos impactes negativos nas ocorrências localizadas na Área de Incidência (AI) direta e indireta do 

Projeto (ver Tabela 138 – Distância das Ocorrências Patrimoniais presentes na AI ao projeto em estudo), o EIA 

identifica impactes negativos indiretos, essencialmente devido às consequentes ações de construção do projeto, 

como mobilizações de solo, escavações, vibrações e circulação de máquinas sobre as ocorrências patrimoniais: 

1B, 2, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 22, 23, 27, 37, 39, 40, 47, 51, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 68, 69, 70, 73, 74, 75, 80 

a 114, 116 a 123, 139 a 145 e Núcleos C, D, E, F, G, H, I, J e L. 

 

O EIA salienta que a travessia em viaduto sobre o Vale de Alcântara será o único troço onde os impactes diretos 

terão grande expressão ao nível do património cultural, quer pelo impacte causado pelas demolições, como 

pelo impacte por intrusão no enquadramento visual de imóveis de interesse cultural (Figura 5.7 do Anexo 5.6 

do Volume 03 – Anexos Temáticos). 
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Figura 9 - Demolições no Vale de Alcântara, prevista face à implantação do Projeto - Fonte: EIA, Volume 3, Anexo 5.6, 
Figura 5.7. 

 

De acordo com o EIA, na encosta Este do Vale de Alcântara irão ocorrer impactes negativos diretos sobre as 

Oc. 1A [Baluarte do Livramento e Associação Casa de Goa], 137 [edifício da Rua da Costa, n.º 8 a 20], 138 

[Pátio dos Quintalinhos / Pátio Operário] e Núcleo B [conjunto arquitetónico da Rua da Costa], devido às 

consequentes ações de demolição, parcial ou total, e de construção do Projeto. Para a encosta “Oeste do Vale 

de Alcântara” o EIA identifica impactes negativos diretos sobre as Oc. 63 [Palácio Fiúza] e Núcleo A [conjunto 

arquitetónico da Rua de Alcântara], devido às consequentes ações de demolição parcial e de construção do 

Projeto.  

 

Considera que poderão ocorrer impactes negativos diretos e/ou indiretos sobre a Oc. 30, no ramal de ligação 

[do Aqueduto das Águas Livres] à fonte existente no Jardim Olavo Bilac (Oc. 72), devido às consequentes ações 

de construção do projeto, como mobilizações de solo, escavações, vibrações e circulação de máquinas. 

 

Identifica ainda impactes diretos por intrusão no enquadramento visual, na área do Vale de Alcântara, sobre as 

Oc. 1A, 1B, 13, 26, 27, 64, 66, 71, 72, 76, 77, 78, 79, 135, 136 e áreas não demolidas na Oc. 63, Núcleo A e 

Núcleo B. 
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No subcapítulo 7.14 do EIA são analisados os impactes das vibrações decorrentes da escavação do túnel da via, 

nomeadamente no Palácio das Necessidades [Oc. 26 + 26Z], onde a distância do túnel a escavar apresenta o 

menor recobrimento, objeto da Nota Técnica “Impacto de vibrações no Palácio das Necessidades” (Volume 3, 

Anexo 5.5.4). 

 

Figura 10 - Extrato do desenho com cortes relativos às interferências do projeto com o Palácio das Necessidades – Fonte: 
EIA, Volume 3, Anexo 5.5.4, Figura 1. 

 

Já no Anexo 5.5.1., relativo à “Nota Técnica do Estudo Prévio de Estruturas acerca da Intervenção na Muralha 

do Baluarte do Livramento”, refere-se detalhadamente que nesta área está prevista a construção a céu aberto 

de um troço da linha de metro que implica o atravessamento da Calçada do Livramento e do Baluarte do 

Livramento efetuado através da escavação de uma trincheira pelo método cut and cover com recurso a paredes 

de betão armado escoradas e/ou ancoradas que ocupará temporariamente o espaço do Baluarte e implicará a 

demolição total ou parcial das edificações que nele se encontram. 

 

Será efetuada a demolição total de edifícios existentes afetos à Casa de Goa devido à necessidade de assegurar 

espaço para o estaleiro aí previsto. Refere ainda, que a jusante da execução da trincheira para execução do 

túnel do metro está prevista uma intervenção sobre a Muralha do Baluarte do Livramento pois esta demarca 

igualmente a fronteira entre a construção em túnel e em viaduto devido às cotas de implantação da estrutura 

e implica o desmonte parcial de um troço da muralha histórica que delimitava a antiga estrutura de defesa e a 

sua consequente reconstrução. 

 



Parecer da Comissão de Avaliação 

 

Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental n.º 3462 

Prolongamento da Linha Vermelha entre São Sebastião e Alcântara 

Junho de 2022 

  

 95 

  

 

Figura 11 - Identificação do edificado a demolir no âmbito da intervenção no Baluarte do Livramento - Fonte: EIA, Volume 
3, Anexo 5.5.1, Figura 1. 
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Figura 12 - Delimitação das áreas de escavação a céu aberto (vermelho) e estaleiro (laranja) no âmbito da intervenção no 
Baluarte do Livramento - Fonte: EIA, Volume 3, Anexo 5.5.1, Figura 2. 

 

Por força das cotas existentes na Calçada do Livramento (arruamento que se manterá inalterado na sua 

topografia), verificou-se que a cota (efetiva) do carril da linha (PBV – Plano Base de Via) à saída do túnel junto 

à muralha noroeste do Baluarte do Livramento corresponde à cota 12,00 e não a cota 14,80 do projeto de 

arquitetura. 

 

Pela observação da cartografia histórica do local (cartas topográficas de 1856-58 de Filipe Folque e de 1878 de 

Francisco e César Goullard), a plataforma frontal à saída do túnel junto à mencionada muralha noroeste, poderá 

corresponder, eventualmente, a uma formação rochosa e não à continuação do “pano” da segunda muralha 

inferior existente a norte, pelo que os impactes do referido túnel na Muralha do Baluarte do Livramento poderão 

ser menos significativos, o que todavia terá de ser devidamente confirmado através de trabalhos arqueológicos 

de diagnóstico a realizar previamente ao desenvolvimento do projeto de execução. 

 

Na visita efetuada pela DGPC a 21 de abril de 2022 às instalações da Associação da Casa de Goa, foi igualmente 

possível constatar a afetação muito significativa do terrapleno inferior do Baluarte, aquando da construção na 

década de 90 do século XX das referidas instalações, cujos trabalhos de execução das áreas em cave produziram 

alterações profundas na estrutura defensiva e a existência de um troço restante da muralha de cronologia 
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anterior à fortaleza seiscentista, enquanto parte integrante, cerca de um quarto, de uma estrutura de maior 

dimensão desmontada aquando da construção da edificação contemporânea. Verificou-se que este processo na 

sua vertente arquitetónica e arqueológica se encontra documentada no arquivo da DGPC, tendo igualmente os 

trabalhos arqueológicos sido objeto de publicação, constituindo a ausência desta informação uma significativa 

lacuna do EIA face à afetação prevista deste elemento patrimonial. 

   

Figura 13 – Fotografia geral e do topo de troço de anterior muralha, eventualmente do período filipino, musealizada na 
Casa de Goa. 

 

 

Figura 14 - Cortes das áreas do túnel e arranque do viaduto no Baluarte do Livramento, com proposta de escavação em 
área a rosa - Fonte: EIA, Volume 3, Anexo 5, Figura 5.12. 
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Em síntese, o EIA refere ainda que as ações de construção do Projeto no que concerne à escavação poderão 

ter impactes diretos, negativos, sobre ocorrências arqueológicas incógnitas, ocultas no solo ou no subsolo, 

embora com magnitude e significância indeterminadas. 

 

Quanto à avaliação qualitativa dos impactes previstos para a fase de construção sobre os elementos patrimoniais 

situados na área de incidência (AI) do projeto, o EIA considera o seguinte: 

 Oc. 1A, Baluarte do Livramento, impacte negativo, direto, muito significativo e de magnitude elevada; - 

Oc. 137 e 138, edificações a demolir integralmente, impacte negativo, direto, significativo, de magnitude 

elevada. 

 Núcleo B de património arquitetónico, demolição parcial dos edifícios localizados contiguamente ao Baluarte 

do Livramento, sob o traçado onde será construído o viaduto que atravessa o Vale de Alcântara, impacte 

negativo, direto, significativo e de elevada magnitude. 

 A Oc. 63, Palácio Fiúza, e o Núcleo A, onde está prevista a demolição parcial das ocorrências, impacte 

negativo direto, pouco significativo e de baixa magnitude. 

 Oc. 2 e 30, ramais do Aqueduto das Águas Livres, correspondem a património imóvel classificado, cujos 

ramais em galeria subterrânea são atravessados pelo traçado do projeto em diversos locais e cujo estado 

de conservação e profundidade não são conhecidos com exatidão, havendo o risco de ocorrerem impactes 

diretos causados pela abertura dos túneis afetos ao projeto. 

 

Especificamente quanto a bens imóveis classificados e/ou respetivas zonas de proteção, foram identificadas as 

seguintes afetações por intervenções à superfície: 

 PV01 – “ZEP conjunta da Mãe de Água e Aqueduto das Águas Livres (troço das Amoreiras), da Fábrica das 

Sedas e do edifício na Travessa da Fábrica das Sedas, 37-49” conforme Portaria n.º 1099/95, DR 1.ª Série 

B, n.º 207, de 7-9-1995. 

 PV02 – Zona Geral de Proteção (ZGP) do “Aqueduto das Águas Livres, seus aferentes e correlacionados”, 

monumento nacional (MN), conforme Decreto n.º 5/2002, DR, I Série-B, n.º 42, de 19-02-2002 (alargou a 

classificação do Decreto de 16-06-1910, DG, n.º 136, de 23-06-1910). 

 PV04 – Zona Geral De Proteção (ZGP) da “Tapada da Ajuda (conjunto intra-muros)”, classificado como 

imóvel de interesse público (IIP), conforme o Decreto n.º 5/2002, DR, I Série-B, n.º 42, de 19-02-2002; 

Acresce aqui a zona geral de proteção (ZGP) da “Ponte 25 de Abril”, Em Vias de Classificação, com Despacho 

de Abertura publicado no Anúncio n.º 35/2015, DR, n.º 44/2015, Série II de 2015-03-04. 

 

O EIA também considera provável que decorram impactes negativos indiretos na generalidade destas 

ocorrências, derivados da propagação das vibrações provocadas pela escavação subterrânea e a construção do 

viaduto e da estação de Alcântara, considerando que esta situação deve ser avaliada por um técnico 

especializado nos domínios da geotecnia e resistência de materiais, para avaliar a propagação das vibrações 

decorrentes e prováveis impactes. 
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Quanto à Oc. 11, Ponte Alcântara, património arqueológico e arquitetónico, com desenvolvimento paralelo ao 

traçado do viaduto, em que o local e a extensão da ponte não são conhecidos com exatidão, pelo que a afetação 

direta da estrutura é uma probabilidade talvez reduzida. 

 

Refere a possibilidade de afetação da Oc. 12, Caneiro de Alcântara, que irá ser sobreposto pelo viaduto, pelo 

que é provável que decorram impactes negativos indiretos, derivados da propagação das vibrações provocadas 

pela escavação dos maciços de fundação dos pilares do viaduto. 

 

Para a Fase de Exploração o EIA menciona que os eventuais impactes negativos poderão resultar das ações de 

remodelação ou reparação das infraestruturas do Projeto, com recurso a escavação no solo/subsolo, pelo que, 

devem ser avaliados com base nos resultados obtidos com a execução das medidas de minimização propostas 

para a fase de construção. 

 

No decurso da avaliação vieram-se a identificar lacunas ao nível da informação consultada e utilizada que 

acabam por não dar a real perceção da situação de referência, designadamente no que concerne à zona de 

Alcântara e especificamente ao Baluarte do Livramento. Veio a verificar-se existir igualmente alguma 

discrepância de cotas no projeto de arquitetura do viaduto, o que prejudica a avaliação de impactes. 

 

Neste sentido, e no que concerne aos bens imóveis com valor cultural, considera-se que o projeto se deverá 

pautar pelo princípio da salvaguarda dos valores patrimoniais presentes em todo o traçado e da intervenção 

mínima, nos seguintes termos:  

 A escavação deverá preferencialmente ser executada em túnel, conforme a solução de engenharia que se 

mostre a mais adequada do ponto de vista patrimonial e desenvolvida à cota mais baixa possível, a começar 

na área do Palácio das Necessidades, passando pelo largo Olavo Bilac e chafariz monumental associado ao 

Aqueduto das Águas Livres (MN), não devendo as estruturas do Baluarte do Livramento e da anterior 

muralha seiscentista, eventualmente do período filipino, serem afetadas na fase de construção e de 

exploração. 

 As demolições no edifício contemporâneo da Casa de Goa deverão apostar numa estratégia de minimização 

das áreas a demolir, circunscrevendo-se ao estritamente necessário aquando da execução do túnel da 

solução estrutural (do canal) a desenvolver, preferencialmente em túnel, devendo estas ações 

desconstrutivas acautelar a integridade física das estruturas histórica preexistentes. 

 As desmontagens, designadamente das muralhas do Baluarte, não serão ser permitidas, a não ser se 

justificadas por razões intrínsecas a trabalhos de conservação e restauro, que deverão ser analisados caso 

a caso. 

 O mesmo sucede ao estaleiro no Baluarte, que deverá cingir-se ao mínimo e ao estritamente necessário 

para a execução da obra no local. 
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 Quanto ao Palácio Fiúza, sem um cabal estudo da evolução deste imóvel, e respetiva avaliação técnica 

especializada, este imóvel não deverá ser afetado pelo projeto, pelo que deverá ser equacionada a sua 

compatibilização com esta preexistência. 

 

Quanto a medidas de minimização, o EIA considera como medidas gerais aquelas que se aplicam de modo 

abrangente a ações relacionadas com o Projeto, nomeadamente, entre outras, acompanhamento arqueológico 

da obra. 

 

Para a Fase de Projeto de Execução e de Construção apresenta um conjunto de disposições relativas ao Baluarte 

do Livramento que não se encontram de acordo com a situação de referência identificada durante a avaliação, 

dada a extensa e profunda intervenção de que foi objeto nos anos 90 do século XX. Tem igualmente como 

pressuposto a desconstrução não só das estruturas da Casa de Goa bem como da própria muralha (desmonte 

controlado). Assinale-se aqui a “Ação 6” relativa à escavação arqueológica manual, até ao nível geológico, de 

um patamar murado inferior à muralha, situado a poente, “cuja origem é desconhecida, pelo que se desconhece 

se está associado ao Baluarte ou se é uma construção posterior à desativação da estrutura militar”. 

 

Refere que caso surjam cavidades cársicas no decurso dos trabalhos arqueológicos e de demolição do edificado, 

estas deverão ser avaliadas pela equipa de arqueologia, representantes da DGPC, responsáveis de obra, 

representantes do Metropolitano de Lisboa e uma equipa especializada em espeleo-arqueologia. Preconiza a 

localização no terreno da rede do Aqueduto das Águas Livres de modo a permitir projetar o túnel a uma 

profundidade de segurança. 

 

Propõe a escavação arqueológica das fundações do viaduto de Alcântara e a execução de sondagens de 

diagnóstico, após a demolição, da Oc. 138, Pátio dos Quintalinhos, do Núcleo A, Rua da Alcântara, do Núcleo 

B, Rua da Costa, e na área da nova Estação de Alcântara e acessos. 

 

As medidas preconizadas pelo EIA devem ser adaptadas ao enunciado no presente parecer, bem como 

adicionadas outras, atendendo à fase do projeto, aos diagnósticos a executar, bem como aos necessários 

ajustes ao mesmo. 

 

 

5.13. PAISAGEM 

 

A paisagem compreende uma componente estrutural e funcional, sendo esta avaliada pela identificação e 

caracterização das Unidades Homogéneas que a compõem. Em termos paisagísticos, e de acordo com o Estudo 

“Contributos para a Identificação e Caracterização da Paisagem em Portugal Continental” de Cancela d'Abreu 

(2004), a área de estudo insere-se num dos 22 Grandes Grupos de Unidades de Paisagem: “Área Metropolitana 

de Lisboa – Norte”, sobrepondo-se à Unidade “Lisboa” (77), que se subdivide em duas subunidades: “Centro 
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Histórico” (77A) e “Envolvente do Centro Histórico” (77 B); intersectando ainda uma pequena parte da Unidade 

“Arco Ribeirinho Almada-Montijo” (79), pertencente ao grande grupo “ Área Metropolitana de Lisboa – Sul”. 

 

No decorrer da análise elaborada, foram distinguidas 5 subunidades de paisagem dentro da subunidade 77B: 

 Subunidade 77b1 “Área urbana consolidada” - caracterizada pela predominância de tecido urbano 

consolidado de habitação coletiva, pontuado por equipamentos; tipologia que corresponde à malha urbana 

estabelecida desde há muito e consolidada, que assume variantes tipológicas distintas em função da época 

de construção e da zona da cidade onde se localiza, frequentemente associando-se a um bairro específico. 

É onde se desenvolve a quase totalidade do projeto em estudo. 

 Subunidade 77b2 “Primeira fase de expansão” - abrange os espaços que correspondem à primeira expansão 

da cidade de Lisboa, que ocorreu sobretudo após a década de 70 do século passado, incluindo zonas de 

equipamentos anteriores, como a cidade universitária e o jardim zoológico. Esta tipologia corresponde a 

uma malha urbana muito diversa, que assume variantes tipológicas distintas em função da época de 

construção e da zona da cidade onde se localiza. Inclui ainda algumas áreas de espaços não urbanizados 

que corresponderam outrora a terrenos agrícolas e atualmente estão maioritariamente ocupados por 

vegetação ruderal, constituindo áreas expectantes. Incluem-se nesta tipologia as áreas externas à faixa 

formada por Campolide Norte, Praça de Espanha/Sete Rios, Cidade Universitária e pela zona ocupada por 

equipamentos e serviços a Norte da Avenida do Brasil. 

 Subunidade 77b3 “Colina de Monsanto” - subunidade que compreende o cabeço de Monsanto, de topo 

aplanado e contrafortes declivosos, atualmente envolto por vias de comunicação, rodovias e ferrovias. A 

maior parte desta área apresenta um coberto arbóreo denso, e constitui uma importante área de lazer para 

a população de Lisboa, cada vez mais popular para a prática de desporto, com áreas ajardinadas de recreio 

e lazer e equipamentos associados. A parte final (extremo oeste) do projeto em estudo interseta esta 

subunidade. 

 Subunidade 77b4 “Segunda fase de expansão” - subunidade que abrange os espaços da zona oriental de 

Lisboa onde ainda há áreas consideráveis de espaços não urbanizados que corresponderam outrora a 

terrenos agrícolas e que atualmente estão maioritariamente ocupados por vegetação ruderal, constituindo 

áreas expectantes. Nesta unidade é frequente a existência de núcleos urbanos “soltos” da malha da cidade 

e de vias de comunicação, incluindo rodovias e metro. Começa assim a formar-se uma estrutura urbana, 

numa área de difícil urbanização devido ao relevo acidentado, e que futuramente será preenchida. Esta 

subunidade de paisagem está incluída na área de estudo de forma muito marginal, no seu limite leste. 

 Subunidade 77b5 “Frente ribeirinha” - subunidade que compreende uma faixa ao longo do rio Tejo de 

ambos os lados do centro histórico, onde se conjugam estruturas lineares de transporte – rodovias e 

ferrovias – infraestruturas portuárias e unidades fabris e de armazenamento. Estas últimas têm vindo a ser 

reabilitadas, quando abandonadas, e convertidas para outros usos, áreas verdes de recreio e lazer e 

equipamentos associados. 
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A Paisagem compreende também uma componente cénica, habitualmente caracterizada com base em três 

parâmetros: Qualidade Visual, Absorção Visual e Sensibilidade Visual. No caso do presente estudo, foi 

apresentada uma análise cénica qualitativa, que se debruça sobre a qualidade visual das subunidades de 

paisagem definidas anteriormente; os elementos de elevado valor paisagístico; e as áreas de elevada 

sensibilidade paisagística (onde é analisada a capacidade de absorção visual e a consequente sensibilidade 

visual). 

 

A qualidade visual na cidade de Lisboa é bastante diversa, existindo um certo consenso em considerar a zona 

do centro histórico (correspondente à subunidade 77A) como de elevada e muito elevada qualidade visual - a 

tipologia construtiva é mais antiga e, por não se desenvolver verticalmente, permite que se mantenha a leitura 

do relevo, observável a partir dos vários miradouros da cidade de Lisboa; é sobretudo valorizada pela fortíssima 

presença do rio Tejo e pela relação estabelecida entre este e a cidade, assim como pela presença de espaços 

verdes urbanos e de património classificado. À medida que nos afastamos do centro histórico, a qualidade visual 

da paisagem decresce para qualidade visual elevada a média (subunidade 77b1) e média a baixa (77b2), no 

que corresponde à introdução de novas tipologias construtivas, sobretudo com a edificação em altura. Nas 

zonas que se desenvolvem junto ao rio, onde a presença deste é dominante, bem como naquelas onde a 

presença de arvoredo se destaca a qualidade visual é considerada elevada (subunidades 77b3 e 77b5). 

 

Elementos de Elevado Valor Paisagístico 

Ao longo do traçado da linha em avaliação, os elementos de elevado valor paisagístico, que adicionam valor 

acrescido à paisagem onde se insere são os seguintes: 

 

Património construído 

 Palácio Anadia e Palacete Ulrich. 

 Aqueduto das Águas Livres (à superfície junto ao Reservatório das Amoreiras). 

 Palácio das Necessidades. 

 Conjunto de blocos habitacionais na Av. Infante Santo com painéis de azulejo. 

 Baluarte do Livramento. 

 

Parques e Jardins 

 Parque Eduardo VII. 

 Parque da Casa Ventura. 

 Jardim Teófilo Braga (Jardim da Parada). 

 Tapada das Necessidades. 

 Miradouro e Jardim Olavo Bilac (Largo das Necessidades). 

 Estacionamento da Casa de Goa. 

 Tapada da Ajuda. 

 Extremo sudeste do parque florestal de Monsanto, na envolvente dos acessos à Ponte 25 de Abril. 
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 “Jardim Poente”, na Avenida Infante Santo, assinado por Ribeiro Telles. 

 

Eixos urbanos e núcleos arborizados 

 Ruas Castilho, Rodrigo da Fonseca, da Artilharia 1, D. Francisco Manuel de Melo e Marquês de Fronteira. 

 Av. Conselheiro Fernando de Sousa e Rua das Amoreiras. 

 Rua Gorgel do Amaral. 

 Rua Ferreira Borges. 

 Rua Prof. Gomes Teixeira. 

 Troços da Av. Infante Santo. 

 Largo do Rilvas. 

 Rua das Necessidades. 

 Rampa das Necessidades e Calçada do Livramento. 

 Rua Maria Pia. 

 Rua João de Oliveira Miguéns e Av. de Ceuta. 

 Largo na Calçada da Tapada (frente à Igreja de São Pedro). 

 

Áreas de Elevada Sensibilidade Paisagística 

Relativamente à capacidade de absorção visual da área de estudo, nas áreas da cidade de Lisboa onde se 

inserem os elementos de projeto em análise que se desenvolvem em superfície, consideram-se duas situações, 

tendo em consideração as diferentes acessibilidades visuais no contexto de cidade: 

 A zona prevista para a estação de Alcântara (onde o projeto assume a sua maior expressão física, em 

superfície) apresenta cotas mais baixas que a sua envolvente, encontrando-se rodeada por elementos de 

maior desenvolvimento vertical, que funcionam como cortina visual - apresenta uma elevada capacidade 

de absorção visual. 

 A zona do troço que se desenvolve em superfície após o Miradouro do Largo das Necessidades, está incluída 

no sistema de vistas da cidade, apresentando maior acessibilidade visual por parte dos observadores - e 

por isso apresenta uma capacidade de absorção visual média a baixa. 

 

Assim, considera-se que a sensibilidade paisagística na generalidade da área onde se prevê a construção da 

estação de Alcântara é média (conjugação de um elevado a médio valor cénico com uma capacidade de 

absorção visual elevada). Na envolvente do núcleo das Necessidades a sensibilidade visual da paisagem é 

elevada, uma vez que se encontra mais exposta visualmente e detém maior valor patrimonial e paisagístico. 

 

Impactes na paisagem 

Uma intervenção desta natureza, em contexto urbano, induz necessariamente a ocorrência de impactes sobre 

a paisagem. Estes poderão ser de carácter negativo, numa primeira fase, como uma intrusão visual determinada 

fundamentalmente pela presença de máquinas e equipamentos que vão gradualmente introduzindo alterações 

estruturais como a demolição do edificado, o abate de árvores e a alteração da morfologia. Contudo, a longo 
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prazo, a introdução de uma infraestrutura como o metropolitano poderá melhorar a paisagem urbana não só 

pela estabilização das alterações introduzidas como também pela melhoria das condições de circulação na 

cidade. 

 

À exceção do viaduto de Alcântara, não é expectável que as alterações físicas introduzidas nesta paisagem 

histórica urbana permaneçam de forma notória para além da Fase de Construção. 

 

Durante a fase de construção ocorrerão impactes negativos de carácter temporário, cuja magnitude de 

ocorrência, temporal e espacialmente, dependem da intensidade da ação geradora de descontinuidade 

funcional, bem como do grau de visibilidade para a área de intervenção. De referir ainda que a permanência 

por longos períodos de tempo de condicionamentos à circulação e de áreas de estaleiro, como se prevê para a 

construção da Estação de Campo de Ourique e da Estação de Alcântara, podem alterar a vivência destes bairros 

apresentando um impacte negativo provável. 

 

Assim, os impactes identificados são: 

 

Impactes de natureza estrutural e funcional 

 A desarborização irá ocorrer por necessidade técnica da execução da obra, quer por coincidir com o local 

de implantação das saídas das estações e pontos de ventilação nomeadamente: 

 Rua Marquês de Fronteira - local da instalação do Estaleiro do Estacionamento do Palácio da 

Justiça que poderá implicar a afetação de algumas árvores na envolvente da Ponte de Monsanto. 

 Av. Conselheiro Fernando de Sousa - local da instalação do estaleiro Campolide/Amoreiras onde 

se prevê a afetação de um alinhamento de amoreiras. 

 Rua Gorgel do Amaral - local de implantação e instalação do estaleiro do ponto de ventilação PV01 

com afetação de elementos do estrato arbóreo, arbustivo e herbáceo. 

 Jardim Teófilo Braga (Jardim da Parada) - local de implantação do túnel e instalação do estaleiro 

da estação de Campo de Ourique. A passagem sob o jardim poderá afetar o sistema radicular de 

arvoredo classificado podendo comprometer a sua vitalidade. O seu abate traduzir-se-á numa 

perda significativa de valor natural e visual, que demorará muito tempo a recuperar com as novas 

plantações. Na sua envolvente prevê-se o abate de 1 exemplar de Celtis australis na Rua Tomás 

de Anunciação; um alinhamento de 7 exemplares de Celtis australis com alguns sinais de 

decrepitude na Rua Almeida e Sousa; 2 alinhamentos de Celtis australis com alguns sinais de 

decrepitude na Rua Infantaria 16 e na Rua 4 de Infantaria. 

 Área expectante no final da Rua Prof. Gomes Teixeira - local de implantação e instalação do 

estaleiro do ponto de ventilação PV02 com afetação potencial de elementos do estrato arbóreo, 

arbustivo e herbáceo. 
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 Avenida Infante Santo - local da instalação do Estaleiro da Estação de Infante Santo onde se prevê 

a afetação de 1 exemplar de Celtis australis; 1 exemplar de Crataegus monogyna e 1 exemplar 

de Populus x canadensis. 

 Interior do quarteirão entre a Av. Infante Santo e a Calçada das Necessidades - local de 

implantação e instalação do estaleiro da Estação Infante Santo com afetação de pelo menos 12 

exemplares não identificados. 

 Estacionamento da Casa de Goa - local de instalação do estaleiro do Viaduto de Alcântara com 

remoção total das árvores existentes. 

 Rua da Costa - local de passagem do viaduto de Alcântara onde se prevê a afetação de 1 exemplar 

de Catalpa bignoides e de 1 exemplar de Tipuana tipu em caldeira na via pública. 

 Rua Maria Pia - local de passagem do viaduto de Alcântara onde se prevê a afetação de um 

alinhamento de Celtis australis. 

 Avenida de Ceuta - local de passagem do viaduto onde se prevê a afetação de 1 exemplar de 

Liquidambar styraciflua em caldeira na via pública. 

 Rua da Quinta do Jacinto (Alcântara) - local de instalação do estaleiro da Estação de Alcântara 

onde se prevê a afetação de 3 exemplares de Celtis australis, 3 exemplares de Cercis siliquastrum 

em caldeira na via pública e 2 exemplares não identificados. 

 Praça General Domingos de Oliveira (Alcântara) - local de passagem do viaduto onde se prevê a 

afetação de 1 exemplar de Jacaranda mimosifolia. 

 Encosta junto ao acesso a Ponte 25 de Abril - local de implantação e instalação do estaleiro do 

ponto de ventilação PV04 com afetação de elementos do estrato arbóreo, arbustivo e herbáceo. 

 

A realização da obra em profundidade, quer do túnel quer das estações, pode conduzir à afetação física 

irreversível do sistema radicular, podendo comprometer a estabilidade biomecânica dos exemplares. Esta 

afetação pode ser resultado de vibrações que podem conduzir à “descolagem” entre a superfície do sistema 

radicular e o solo, comprometendo também os fluxos que servem de suporte nutricional à planta, ou de outras 

ações que possam alterar o nível hidrostático do solo podendo comprometer a vitalidade e a sobrevivência de 

alguns exemplares vegetais, em particular os de porte arbóreo. 

 

Por último, a proximidade da vegetação aos poços de ventilação poderá interferir com o bom desenvolvimento 

da mesma. 

- Impacte negativo, certo, local, permanente, irreversível a reversível (áreas de ocupação temporária), média 

magnitude e significativo a muito significativo. 

 

A Alteração da morfologia do terreno irá ocorrer principalmente com a realização de escavações a céu aberto 

Interior do quarteirão entre a Av. Infante Santo e a Calçada das Necessidades, e no troço correspondente à 

Estação de Alcântara com a alteração do traçado de acesso à Ponte 25 de Abril. 

- Impacte negativo, certo, local, temporário, reversível, elevada magnitude e muito significativo. 
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Impactes de natureza visual 

Atendendo à natureza do presente projeto, os principais impactes visuais verificar-se-ão sobretudo na Fase de 

Construção, uma vez este se desenvolve na sua maioria no subsolo. Os impactes decorrerão, numa primeira 

fase, da presença de maquinaria e montagem das vedações de segurança com condicionamento da circulação 

pedonal e de trânsito. Estes constrangimentos manter-se-ão durante toda a fase de obra, sendo agravados pelo 

início dos trabalhos nomeadamente com o abate de árvores, a demolição de estruturas, edificado e pavimentos, 

as ações de escavação e a instalação de infraestruturas de apoio nomeadamente gruas com um 

desenvolvimento vertical mais significativo. Assim prevê-se que haja uma ”Desordem visual” agravada pelo 

aumento do ruído e pela diminuição da visibilidade, como consequência do aumento dos níveis de poeiras, 

resultante do movimento de terras e da circulação de veículos pesados. Poderá assistir-se a uma diminuição da 

magnitude do impacte visual, por redução do número de observadores potenciais, caso a alteração dos circuitos 

de circulação e a sua sinalização seja eficazmente aplicada. Estas ações serão mais significativas na envolvente 

do: 

 Estaleiro do Estacionamento do Palácio da Justiça. 

 Estaleiro e Estação de Campolide/Amoreiras. 

 Estaleiro e PV01. 

 Estaleiro e Estação de Campo de Ourique. 

 Estaleiro e PV02. 

 Estaleiro e Estação Infante Santo. 

 Estaleiro, Viaduto e Estação de Alcântara. 

 

Estas alterações na paisagem urbana implicarão uma perda de valor cénico que decorre da alteração da 

expressão visual dos locais intervencionados durante a obra. Apesar de em contexto urbano haver um maior 

número de observadores, os impactes visuais serão limitados à envolvente mais próxima das áreas de trabalho 

uma vez que o edificado existente irá reduzir a abrangência da acessibilidade visual. 

- Impacte negativo, certo, local, temporário, reversível, magnitude e significância variável. 

 

Durante a fase de exploração não são esperados impactes significativos decorrentes do funcionamento do 

projeto. Se por um lado as alterações que serão introduzidas na Fase de Construção passam a integrar paisagem 

urbana consolidada, por outro, a reintrodução de vegetação nos locais de utilização temporária na fase de 

construção será restabelecida permitindo melhorar o enquadramento das novas infraestruturas. O 

funcionamento da nova linha de metro irá ainda ter implicações ao nível dos fluxos urbanos de circulação que 

a médio-longo prazo poderá resultar na redução da utilização de veículos de transporte individual. 

 

Na fase de exploração, o impacte visual será distinto em cada componente do projeto: 

 Estação de Campolide/Amoreiras - localizada em zona de tecido urbano consolidado o que se traduzirá 

num impacte pouco significativo e de baixa magnitude. 
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 Poço de Ventilação PV01 - previsto para uma zona ajardinada onde se prevê um impacte significativo de 

baixa magnitude. 

 Estação de Campo de Ourique - localizada em zona de tecido urbano consolidado com afetação parcial do 

Jardim Teófilo Braga com impacte muito significativo. 

 Poço de Ventilação PV02 - previsto para uma zona expectante onde se prevê um impacte pouco significativo 

de baixa magnitude. 

 Estação de Infante Santo - previsto para uma zona expectante onde se prevê um impacte pouco 

significativo de baixa magnitude. Prevê-se ainda a criação de um passadiço sobre a Av. Infante Santo que 

fará a ligação à estação, contudo não há informação relativa às caraterísticas de tal projeto que permitam 

a aferição do impacte por este produzido. 

 Estação de Alcântara e Viaduto que lhe está associado - são as estruturas construídas com impacte superior 

em todo o projeto. Apesar de nunca ultrapassar a cota do edificado existente irá ser potencialmente visível 

do Miradouro do Largo das Necessidades, e de vários locais na envolvente mais próxima produzindo um 

impacte visual significativo. Contudo, esta infraestrutura será relevante na nova relação que proporciona 

entre o Bairro do Alvito e a zona de Alcântara permitindo uma relação mais franca e consequentemente 

um impacte positivo sobre a circulação pedonal. 

 

O presente projeto não prevê a desativação das infraestruturas que se propõe construir, não sendo possível 

identificar as ações nem a duração que tal atividade requer. 

 

Impactes Cumulativos 

Consideram-se como sendo geradores de impactes cumulativos, a presença na Área de Estudo, de outras obras 

e projetos que possam contribuir para a alteração da dinâmica da paisagem urbana. Neste sentido, foram 

identificadas as infraestruturas existentes, nomeadamente a Ponte 25 de Abril, a Estação de Alcântara-Mar, a 

Estação de Alcântara-Terra, e a parte do Porto de Lisboa junto à Doca de Alcântara, que atestam a multiplicidade 

de corredores de circulação que ao longo dos tempos se têm concentrado nesta parte da cidade. Acrescenta-

se ainda os projetos previstos da LIOS Ocidental e a Ligação Mecânica entre Alcântara-Mar e a Estação de 

Alcântara, que irão contribuir para o aumento da conectividade entre os diversos modos de transporte coletivo. 

 

Prevê-se que o prolongamento da linha vermelha do Metro de Lisboa entre S. Sebastião e Alcântara venha a 

introduzir um impacte positivo, provável, local, permanente, irreversível, de magnitude e significância 

moderadas. Contudo, o troço final deste prolongamento, nomeadamente com a construção do viaduto e estação 

de Alcântara terá um impacte negativo, certo, local, permanente, reversível, de baixa magnitude e significância 

elevada. 

 

Em conclusão, os principais impactes visuais e estruturais identificados ocorrerão com maior intensidade durante 

a Fase de Construção. Nesta fase prevê-se que haja uma ‘Desordem visual’ causada pela circulação de veículos 

pesados e pelas ações que constituem impactes de natureza estrutural e funcional como a desarborização e a 
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alteração da morfologia do terreno. No caso dos impactes estruturais é importante referir a afetação de 

vegetação nomeadamente nas ruas que limitam o Jardim da Parada e o potencial impacte que a construção em 

profundidade poderá ter na vitalidade e na viabilidade da vegetação lá existente, bem como a alteração da 

morfologia do terreno e a afetação do Baluarte do Livramento. No caso dos impactes visuais estes serão tanto 

maiores quanto mais exposta for a área. 

 

Na Fase de Exploração prevê-se que ocorram impactes visuais, associados sobretudo às infraestruturas que se 

desenvolvem à superfície. O viaduto e a estação de Alcântara estão associados a maiores impactes, 

apresentando as restantes componentes de projeto (como os poços de ventilação e as saídas do metro) um 

impacte visual progressivamente mais baixo com a integração na malha urbana dos novos elementos e o 

crescimento da vegetação proposta. De sentido positivo, é expectável que com esta ligação de metropolitano 

haja uma diminuição da utilização do transporte individual com benefícios para a dinâmica da paisagem urbana. 
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6. PARECERES EXTERNOS 

 

Tal como referido no ponto 3. deste Parecer, dadas as afetações em causa e de forma a complementar a análise 

da CA, foram solicitados pareceres às seguintes entidades: Autoridade Nacional de Aviação Civil (ANAC), 

Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), Câmara Municipal de Lisboa (CML), Direção-Geral 

de Energia e Geologia (DGEG), Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional (DGRDN), Direção Geral dos 

Serviços Prisionais (DGSP), Direção Regional da Conservação da Natureza e Florestas de Lisboa e Vale do Tejo 

(DRCNF LVT), Infraestruturas de Portugal (IP) e Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT). Os pareceres 

até à data recebidos encontram-se no Anexo 2. 

 

Até à data foram recebidos os seguintes pareceres, dos quais se mencionam os principais contributos: 

 

Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) 

Esta entidade considera que o projeto não deverá potenciar acidentes graves ou catástrofes que possam afetar 

pessoas e bens. Neste sentido, atento ao princípio da prevenção plasmado na Lei de Bases da Proteção Civil 

(LBPC) deverão ser adotadas as seguintes medidas: 

 Relativamente à estação de Alcântara, uma vez que a mesma se irá localizar parcialmente em área 

inundável, deverá ser considerado um acesso pedonal na zona W-NW da infraestrutura, de modo a permitir 

a circulação de pessoas e facilitar o socorro em cenário de inundação. 

 Ainda sobre a supracitada estação, e tendo como pano de fundo a necessidade de serem tomadas medidas 

de mitigação para a eventualidade de ocorrência de cenários extremos, deverão ser estudados os possíveis 

impactes gerados pela propagação de um tsunami idêntico ao de 1755 (e considerando simultaneamente 

cenários de subida do nível do mar), procedendo, caso justificado, à adoção de medidas de sensibilização e 

mitigação do risco orientadas para a segurança dos utilizadores daquele espaço. 

 Relativamente ao risco de incêndio, o projeto das estações deverá cumpri os requisitos legais decorrentes 

do Regime Jurídico e do Regulamento Técnico de Segurança Contra Incêndios em Edifícios. 

 Deverá ser elaborado um Plano de Emergência Interno do Projeto, extensível a todas as suas fases de 

desenvolvimento, de modo a permitir obter uma melhor identificação quanto aos riscos existentes no 

mesmo, ou na sua envolvente (designadamente os referentes ao risco de sismo, tsunami e inundação), e, 

consequentemente, uma mais expedita definição de procedimentos e ações a desencadear para responder 

a situações de emergência no interior da infraestrutura. Tal plano deverá ser exercitado regularmente, 

através de simulacros envolvendo os serviços e agentes de proteção civil territorialmente competentes. 

 Deverá ser assegurado que todas as afetações à acessibilidade prevista em alguns locais sejam do prévio 

conhecimento dos agentes de proteção civil e dos Corpos dos Bombeiros localmente competentes, de forma 

a minimizar o condicionamento do acesso aos veículos de socorro e emergência e a permitir a criação de 

acessos alternativos, caso exista necessidade. 
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 Deverá ser garantido um espaço de estacionamento privilegiado destinado aos organismos de socorro a 

envolver em situações de acidente/emergência, durante a fase de construção. 

 

Câmara Municipal de Lisboa (CML) 

A CML refere que o estudo prévio sobre o prolongamento da Linha Vermelha entre São Sebastião e Alcântara 

não segue nenhum dos três canais estudados e delimitados no PDM e no Plano de Urbanização de Alcântara. A 

quarta opção, designada de C3.4 é mais impactante no que se refere à interferência com os valores patrimoniais 

e paisagísticos em presença. 

 

Releva-se o constrangimento quanto à inserção da estação de Metropolitano no canal rodoviário de acesso à 

ponte, com implicações não referenciadas no escoamento de tráfego, que acarretará consequências no 

agravamento do congestionamento das vias municipais envolventes, designadamente na Av. de Ceuta nos dois 

sentidos. Devem ser consideradas como imprescindíveis no âmbito das intervenções na rede rodoviária da 

cidade, a criação de um novo acesso à ponte, a norte da ETAR conforme proposto no PUA (figura anexa no 

parecer sobre estrato da Planta de Reorganização de Transportes Públicos do PUA). Este novo acesso construído 

deverá garantir a ligação ao ramo de acesso do IC15 (A5) ao IP7 (Eixo Norte-Sul), pertencentes à rede rodoviária 

da Infraestruturas de Portuga (IP), e reservar a atual via de acesso à Ponte em Alcântara, no sentido ascendente 

a transporte coletivo e trânsito local. 

 

 

 

Figura 15 – Novo Acesso à Ponte 25 de Abril - Fonte: Parecer da CML 

 

No que concerne ao espaço público envolvente à estação de Alcântara, deverão ser consideradas e 

concretizadas obras de urbanização, cujos projetos de espaço público devem promover a requalificação da área 

envolvente com a criação de áreas verdes de proteção e enquadramento ao edificado existente (na Rua da 
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Quinta do Jacinto e nos terrenos envolventes ao acesso da Avenida da Ponte 25 de Abril). Deverão também 

estabelecer-se ligações pedonais francas e de acesso universal com a envolvente, contribuindo assim para 

resolver o isolamento a que ficam sujeitos os moradores do bairro ladeado pela Rua da Cascalheira e pela Rua 

do Alvito. 

 

Considerando a proposta de intervenção na muralha e edificado do Baluarte do Livramento, e dado que esta 

operação encontra-se afeta à ZEP conjunta do Palácio das Necessidades (classificado como Imóvel de Interesse 

Público), em fases ulteriores do projeto do prolongamento da Linha Vermelha do ML a área de Alcântara, deverá 

promover-se o envolvimento da DGPC em articulação com os serviços da CML, como forma de garantir o 

potencial de recuperação e valorização da muralha e seu espaço interior, bem como a requalificação urbana no 

lado nascente na Rua Costa/Praça General Domingos de Oliveira. Deve ser ponderada a criação de nova ligação 

pedonal entre a cota alta e baixa. 

 

A variante designada por C3.4, retém o potencial para estabelecimento de uma futura ligação ao Apeadeiro do 

Alvito (IP), como primeira paragem da Fertagus na margem norte, podendo o mesmo ser conforme previsto no 

Plano de Urbanização de Alcântara (figura anexa sobre extrato da Planta de Reorganização de Transportes 

Públicos do PUA), através de funicular, ou através de um percurso pedonal assistido mecanicamente, que ligue 

diretamente a futura Estação Ferroviária do Alvito à Estação Multimodal de Alcântara – rede de metro pesado 

e rede de metro ligeiro de superfície LIOS, devendo o Metropolitano de Lisboa desenvolver esta solução com a 

IP. 

 

 

Figura 16 - extrato da Planta de Reorganização de Transportes Públicos do PUA - Fonte: Parecer da CML 
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Adicionalmente, deverá considerar-se a potencial articulação direta com a futura Estação Ferroviária de 

Alcântara, resultante da ligação entre a Linha de Cascais e a Linha de Cintura. 

 

A solução arquitetónica da Estação Multimodal de Alcântara não deverá inviabilizar a possibilidade de 

prolongamento da linha LIOS para nascente. 

 

Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) 

Relativamente aos Serviços de Energia Elétrica, à data, considera nada haver a referir, informando que, para 

além da informação que se encontra disponível através de Serviços Web, deverão ser consultadas as entidades 

concessionárias responsáveis pelo transporte e distribuição de energia (nomeadamente para obtenção de 

informação referente à identificação e localização de projetos de produção de energia renovável, com suas 

características e outras condicionantes ao desenvolvimento do projeto existentes e condicionantes associadas 

à instalação de infraestruturas de apoio - acessos e valas de cabos). 

 

No que respeita aos combustíveis, informa que a área de estudo de impacte ambiental do projeto poderá 

interferir com a rede de distribuição da Lisboagás GDL – Sociedade Distribuidora de Gás Natural de Lisboa, S.A., 

pelo que deverá ser contactada a referida concessionária com vista à ponderação e harmonização de eventuais 

interferências com o projeto mencionado. 

 

Da análise dos elementos apresentados, à data, não existem explorações de recursos geológicos (depósitos 

minerais; massas minerais, bem como recursos hidrogeológicos ou geotérmicos qualificados ou em vias de 

qualificação) na área de intervenção pelo que nada há a referir. 

 

Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional (DGRDN) 

Esta entidade informa que analisados os elementos enviados, no que respeita à sua implantação em termos do 

traçado e zona de “buffer”, atravessa (em termos subterrâneos) dois Prédios Militares (PM), o PM 058/Lisboa – 

“Quartel de Campo de Ourique” e o PM 217/Lisboa –“Edifício Ceuta”, sem servidão militar constituída. 

 

Salienta, no entanto, a existência de infraestruturas subterrâneas à responsabilidade do Exército, 

designadamente condutas subterrâneas de fibra ótica, na Rua Marquês da Fronteira, na Avenida Infante Santo 

e na Rua Embaixador Teixeira Sampaio, que necessitam de acompanhamento durante as obras. 

 

Neste sentido torna-se necessário o envio dos projetos de pormenor pela entidade requerente para o Ministério 

da Defesa Nacional/Exército. 

 

Atendendo à dimensão da empreitada e aos problemas que a intervenção possa vir a criar, os trabalhos deverão 

ser acompanhados e monitorizados a fim de se evitar qualquer problema nos referidos prédios militares, 

importando assim salvaguardar por parte do dono da obra todos e quaisquer danos neste património, 
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nomeadamente ao nível de fendilhações, assentamentos ou outras patologias que possam vir a surgir na 

sequência da sua realização. 

 

Direção Regional da Conservação da Natureza e Florestas de Lisboa e Vale do Tejo (DRCNF LVT) 

Na área atravessada pelo projeto existem três áreas sujeitas à servidão do Regime Florestal Total: 

 O Parque Floresta de Monsanto (propriedade da autarquia de Lisboa, sob gestão da autarquia de Lisboa). 

 A Tapada das Necessidades (propriedade do domínio privado do Estado, sob gestão da autarquia de 

Lisboa). 

 A Tapada da Ajuda (propriedade do domínio privado do Estado, sob gestão da Universidade de Lisboa). 

 

Estas áreas não devem ser afetadas com as obras a realizar (estaleiros, depósitos de material e todos as outras 

estruturas necessárias a uma obra desta tipologia e magnitude), devendo ser integralmente preservadas, sem 

perturbação ou diminuição de qualquer tipo do coberto vegetal e arbóreo. 

 

Para além da consulta a efetuar ao ICNF, devem também ser consultadas as entidades responsáveis pela gestão 

das áreas de Regime Florestal Total: autarquia de Lisboa e Universidade de Lisboa. 

 

Arvoredo de Interesse Público (AIP) 

O traçado interfere com a zona de proteção de 50 m em redor de arvoredo classificado como Arvoredo de 

Interesse Público (Lei n.º 53/2012 de 5 de Setembro, regulamentada pela Portaria n.º 124/2014 de 24 de 

junho) em dois locais: 

 Junto ao Jardim Teófilo Braga (Jardim da Parada). 

 Tapada das Necessidades. 

 

O EIA refere que a execução do projeto implica escavações e remoção de terras dentro da zona de proteção às 

árvores. 

 

Refere também que a estação de Campo de Ourique localizar-se-á sob o Jardim da Parada, a uma profundidade 

de aproximadamente 36 metros. A cota exterior da laje de cobertura da estação situar-se-á a uma profundidade 

cerca de 22 metros. 

 

Os poços de ataque serão executados nas extremidades do jardim (alinhados no seu eixo) e, de acordo com o 

EIA, foram localizados de modo a situarem-se fora do perímetro de proteção dos fitomonumentos aí presentes. 

 

Está ainda prevista a construção de dois elevadores e escada de emergência, no poço de ataque previsto junto 

ao parque infantil e cujo diâmetro será de 11,4 metros. 
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Foi proposto um novo poço especializado, na extremidade oposta, com o mesmo diâmetro de 11,4 metros, 

onde serão concentrados os sistemas de ventilação principal e escada de serviço. 

 

Os acessos à estação de Campo de Ourique far-se-ão junto à Rua Ferreira Borges e na Rua Francisco Metrass 

(ambos fora do Jardim da Parada). 

 

Relativamente aos dois locais mencionados no EIA (Jardim da Parada e Tapada das Necessidades), indicam-se 

seguidamente os documentos que atestam a sua classificação como AIP e as respetivas Zonas Gerais de 

Proteção (ZGP): 

 Jardim Teófilo Braga ou Jardim da Parada/Campo de Ourique. 

 AIP11065946I - Despacho (extrato) n.º 8497/2018, Diário da República, 2.ª série - n.º 169 - 3 de 

setembro de 2018 - Exemplar isolado - Jardim Teófilo Braga ou Jardim da Parada - Campo de 

Ourique; Taxodium mucronatum Ten. (nome vulgar – taxódio ou cipreste-mexicano); ZGP – 20  m. 

 AIP11065947I - Despacho (extrato) n.º 8497/2018, Diário da República, 2.ª série - n.º 169 - 3 de 

setembro de 2018 - Exemplar isolado - Jardim Teófilo Braga ou Jardim da Parada - Campo de 

Ourique; Metrosideros excelsa Sol. ex Gaertn. (nome vulgar - metrosídero); ZGP – 20 m. 

 AIP11065948I - Despacho (extrato) n.º 8497/2018, Diário da República, 2.ª série - n.º 169 - 3 

desetembro de 2018 - Exemplar isolado - Jardim Teófilo Braga ou Jardim da Parada - Campo de 

Ourique; Metrosideros excelsa Sol. ex Gaertn. (nome vulgar - metrosídero); ZGP – 20 m.  

 Tapada das Necessidades: KNJ2/027 - Aviso n.º 13/2011 de 22 de agosto de 2011, Autoridade Florestal 

Nacional – Conjunto arbóreo - Tapada das Necessidades; várias espécies; ZGP – 50 m. 

 

Ao confrontar a localização do projeto com a localização dos exemplares isolados no Jardim Teófilo Braga/Jardim 

da Parada verifica-se que poderá existir uma sobreposição com as ZGP dos exemplares classificados 

(designadamente, dos poços de ataque e do poço especializado). No caso do conjunto arbóreo na Tapada das 

Necessidades essa sobreposição é marginal. 
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Figura 17 - Traçado Jardim da Parada. A roxo o traçado da linha e estação de campo de Ourique; AIP em pontos pretos; 
ZGP ao AIP a círculos cinzentos. 

 

Atendendo ao exposto, considera-se que deve ser solicitado um parecer especificamente sobre o AIP ao ICNF, 

para perceber exatamente onde se localizam, no Jardim da Parada, as estruturas acima referidas, para sublinhar 

a absoluta necessidade de aplicação de medidas cautelares no sentido de assegurar a proteção das árvores 

classificadas (as várias intervenções terão lugar na proximidade dos AIP e respetivas ZGP) e para salientar que, 

sempre que solicitado pelo ICNF, o acesso ao perímetro da obra deverá ser facultado para efeitos de observação 

e acompanhamento periódicos das AIP. 

 

De acordo com o disposto no Despacho (extrato) n.º 8497/2018, Diário da República, 2.ª série - n.º 169 -3 de 

setembro de 2018 (de classificação dos exemplares classificados como AIP no Jardim da Parada) “são proibidas 

quaisquer intervenções que possam destruir ou danificar os três exemplares arbóreos classificados, 

designadamente: 

a) O corte do tronco, ramos ou raízes; 

b) A remoção de terras ou outro tipo de escavações, na zona geral de proteção definida; 

c) O depósito de materiais, seja qual for a sua natureza e a queima de detritos ou produtos combustíveis, bem 

como a utilização de produtos fitotóxicos na zona geral de proteção; 

d) Qualquer operação que possa causar dano, mutile, deteriore ou prejudique o estado vegetativo dos 

exemplares classificados.” 
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No entanto, tendo em conta a profundidade a que será executado o túnel e a localização dos acessos à estação 

de Campo de Ourique, e confirmando-se que os poços de ataque se localizam fora das ZGP das árvores 

classificadas, não se afigura que venha a haver afetação direta, devendo contudo ser dado cumprimento às 

medidas que abaixo se elencam. 

 

MEDIDAS CAUTELARES PARA A PROTEÇÃO DAS ÁRVORES CLASSIFICADAS EM LOCAL DE OBRA  

Deve evitar-se: 

 A compactação do solo, com o movimento de máquinas. 

 A danificação da casca das árvores, durante o manuseamento de máquinas e materiais. 

 A perturbação ou danificação de raízes por alteração de materiais ou cotas de soleira dos pavimentos ou 

pela abertura de valas ou caboucos. 

 A alteração de cotas na área de projeção das copas. 

 Perturbações nas copas.  

 

A. Barreiras de proteção 

Atividades, maquinaria e equipamentos empregues em obras devem ser desviados das AIP de forma a prevenir 

estragos.  

 

Uma das formas de garantir o afastamento em relação às árvores classificadas consiste em delimitar a Zona de 

Proteção Radicular (ZPR) com vedação eficaz e sólida e convenientemente sinalizada (proteções ou redes de 

plástico não são aceitáveis). Estas vedações devem ser colocadas antes do início da obra e mantidas intactas 

até à inspeção final. Devem ter, pelo menos, 1,20 m de altura, idealmente 2,00 m, serem bem visíveis, estarem 

assinaladas com avisos e mantidas por suportes de aço ou material similar. 

 

Deve existir um responsável pela monitorização do estado das vedações.  

 

Nota: Zona de Proteção Radicular (ZPR) - zona de projeção dos limites da copa sobre o solo podendo, em 

condições de terreno favorável, corresponder a uma superfície calculada em duas vezes a dimensão da copa 

ou, para as árvores “colunares e fastigiadas”, a uma superfície com diâmetro de 2/3 da altura da árvore, sendo 

esta área diferente da zona crítica radicular.  

 

B. Implementação das medidas cautelares  

a) Fase de pré-construção 

Antes da delimitação da área e do início dos trabalhos, dever-se-á:  

 Colocar barreiras de proteção de árvores que sejam visíveis, resistentes e impeçam a entrada na ZPR;  

 Colocar sinalização ao longo da barreira de proteção para que ninguém perturbe esta área;  

 Remover ramos ou árvores que representem um risco para trabalhadores, maquinaria e equipamentos de 

obra.  
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b) Fase de construção 

No início dos trabalhos deverá ser explicado aos operadores/intervenientes na obra, a função das barreiras de 

proteção. Na ZPR devem ser proibidas as seguintes ações:  

 O depósito de quaisquer tipos de materiais nomeadamente de construção, detritos, terras, etc.;  

 A circulação de máquinas e viaturas; 

 Proceder a alterações da cota da superfície do solo superiores a 0,10 m de altura;  

 A abertura de valas ou caboucos para instalação de quaisquer tipos de infraestruturas;  

 Pendurar ou pregar quaisquer objetos no tronco, pernadas ou ramos das árvores.  

 

Caso a obra obrigue ao atravessamento da ZPR, deverão ser adotadas as seguintes medidas de proteção:  

 Antes da escavação, as árvores deverão ser ancoradas com cintas e não tracionadas deforma a assegurar 

que qualquer movimento da árvore é contrabalançado;  

 A escavação deve começar longe das árvores e aproximar-se gradualmente;  

 O corte de terreno deve ser efetuado de uma forma radial em relação à árvore;  

 À aproximação das primeiras raízes, a escavação deve ser feita manualmente ou com o auxílio de jato de 

água ou de ar, com pressão adequada;  

 As raízes expostas devem atadas e cobertas por um geotêxtil, regado duas vezes por dia;  

 Qualquer remoção de raízes deve ser tecnicamente acompanhada;  

 A passagem de tubagens ou afins deve ser feita, preferencialmente, por perfuração horizontal (túnel) de 

forma a afetar minimamente as raízes.  

 

Caso as medidas anteriores sejam insuficientes para proteção das copas, antes do início dos trabalhos deverão 

realizar-se podas de elevação das copas, aprovadas pelos serviços técnicos competentes no caso o ICNF, IP.  

 

No levantamento de muros ou de outro tipo de construções contínuas, deve proceder-se à execução de 

fundações pontuais, cuja base será estabelecida em local onde não haja afetação das raízes que cumpram uma 

função de suporte do exemplar arbóreo. 

 

As barreiras de proteção de árvores classificadas deverão ser mantidas até ao fecho da obra.  

 

c) Outras medidas cautelares na área de intervenção 

Os locais de trabalho deverão ser devidamente sinalizados e delimitados, criando todas as condições de 

segurança para peões, veículos e outros bens, de acordo com a legislação aplicável.  

 

C. Supervisão durante o período da obra 

Deverão realizar-se reuniões com os empreiteiros sempre que se considere pertinente, segundo a 

calendarização e o avanço dos trabalhos nas diversas zonas de obra. Nestas reuniões será sempre expresso o 

desejo de salvaguardar os exemplares arbóreos classificados evitando danos desnecessários.  
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O responsável deverá verificar regularmente o posicionamento das barreiras de proteção e o cumprimento dos 

requisitos acima expostos, reportando aos serviços competentes relevantes, designadamente ao ICNF, IP, 

quaisquer desvios ao inicialmente estabelecido e apontando as medidas de correção implementadas. 

 

Acrescente-se que, para efeitos de observação e acompanhamento periódicos do AIP no perímetro da obra, 

deverá ser facultado o acesso ao ICNF, IP sempre que solicitado. 

 

Face ao acima exposto emite-se parecer favorável condicionado a: 

 (Relativamente à interferência com Regime Florestal): Obtenção de parecer favorável por parte do ICNF, 

bem como das entidades responsáveis pela gestão das áreas de Regime Florestal Total (autarquia de Lisboa 

e Universidade de Lisboa). 

 (Relativamente à interferência com arvoredo classificado de interesse público - AIP):  

 Obtenção de parecer favorável por parte do ICNF. (Este parecer poderá ser substituído por reunião a 

solicitar ao ICNF). 

 Cumprimento das “medidas cautelares para a proteção das árvores classificadas em local de obra” 

constantes no presente parecer. 

 

Infraestruturas de Portugal, SA (IP) 

A IP informa que nos documentos do processo existem várias referências incorretas às servidões rodoviárias e 

ao regime jurídico que as regula, tendo em conta que a legislação referida foi revogada com a publicação da 

Lei 34/2015, de 27 de abril, que aprovou o Estatuto das Estradas da Rede Rodoviária Nacional, e que atualmente 

regula as respetivas servidões, independentemente de as vias rodoviárias estarem integradas em contratos de 

concessão. 

 

Da análise à proposta do ML a IP informa que a inserção do projeto no vale de Alcântara e a construção da 

nova estação/interface no cruzamento entre a Rua João Oliveira Miguens, a Av. de Ceuta e o Acesso à Ponte 

25 de Abril (incluindo a ligação ao futuro LIOS, proposto), considerando o potencial impacte com o Projeto de 

Desnivelamento Ferroviário de Alcântara, ligação desnivelada Ferroviária entre a Linha de Cintura, a Linha de 

Cascais e o Porto de Lisboa (cujo projeto de execução se encontra concluído - tendo obtido DIA favorável 

condicionada em 2010 - e que se encontra previsto no PDM de Lisboa e no Plano de Urbanização de Alcântara, 

estando o seu desenvolvimento previsto na Ficha 10 do Plano de Investimento Nacional 2030), bem como a 

situação existente (linha ferroviária à superfície entre a Estação de Alcântara-Terra e a Linha de Cascais) e 

acesso rodoviário à Ponte 25 de Abril na mesma localização, refere-se o seguinte: 

 

 Cruzamento com as linhas ferroviárias existentes (linha de Cintura, ligação Alcântara-Terra, Linha de 

Cascais) ao longo da Rua João Oliveira Miguens: 
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 O viaduto de Acesso à Estação de Alcântara em estrutura metálica, proposto pelo Metropolitano de 

Lisboa, deve cumprir com o normativo IT.GER.002 - Retorno de Corrente de Tração e Terras de 

Proteção. 

 Deve ser feito estudo para verificar a compatibilidade eletromagnética da catenária da IP – pré-

existente – com os sistemas de sinalização e com a catenária (em carril) do Metropolitano e vice-versa. 

 As peças desenhadas devem conter a linha existente e a cotagem (horizontal e vertical) à via-férrea e 

à catenária da IP, validando os gabaritos e as distâncias de segurança. Não sendo possível verificar 

com exatidão a cota de passagem da linha do Metropolitano sobre a via-férrea (em particular a 

distância à catenária), salienta-se que a altura mínima ao carril deve ser de 7,5 m, cumprindo com o 

normativo (IT.OAP.003 - Condicionamentos Passagens Superiores). 

 Os pilares na proximidade da via-férrea devem ser dimensionados para eventuais embates, resultantes 

de situação de descarrilamento, tal como previsto regulamentarmente. 

 A construção das fundações indiretas e das contenções para os maciços de encabeçamento destas, 

deve ser, previamente, validada com projeto geológico-geotécnico (e correspondente modelação 

matemática), onde se demonstre que as deformadas impostas no terreno não comprometem a ferrovia 

existente. 

 A verificar-se que a construção das fundações indiretas e contenções associadas compromete a 

circulação ferroviária, deverá ser prevista a suspensão da via existente, com eventual fundação 

indireta. 

 Os períodos de interdição de circulação ferroviária que se revelem necessários para a execução de 

trabalhos com interferência na infraestrutura e circulação ferroviárias devem ser articulados 

previamente com a IP, de forma a comprometer o mínimo possível o serviço ferroviário. 

 Ponte 25 de Abril e respetivos acessos rodoviários: 

 O nível de desenvolvimento dos estudos não permite analisar os impactes na estrutura e fundações 

da Ponte 25 de Abril, dada a proximidade a que o projeto se desenvolve, pelo que os mesmos deverão 

ser validados em fases posteriores, junto da IP, que é a entidade responsável pela respetiva 

manutenção, bem como pela coordenação e gestão integrada da segurança da exploração rodoviária 

e ferroviária. 

 Os impactes do Prolongamento da Linha Vermelha do Metropolitano de Lisboa com os acessos 

rodoviários à Ponte 25 de Abril, nomeadamente da futura Estação de Alcântara com os limites da 

Concessão Lusoponte, da redução do número de vias rodoviárias de acesso à Ponte, bem como 

eventual limitação do tipo de veículos que a ela poderão aceder a partir do Nó de Alcântara, devem 

ser articulados e validados com o IMT, representante do Concedente no Contrato de Concessão entre 

o Estado Português e a Lusoponte, S.A.. 

 Situação futura: 

 Por forma a garantir que a solução proposta pelo Metropolitano de Lisboa (na ligação a Alcântara, 

incluindo a estação, o interface com o LIOS e em especial o viaduto sobre o cruzamento de Alcântara), 

não impede a futura construção do Desnivelamento Ferroviário de Alcântara (prevista para o horizonte 
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2024-2030), deve ser assegurado um gabarito vertical mínimo numa faixa com largura correspondente 

à projeção do viaduto proposto pelo Metropolitano de Lisboa mais 3,0 m para permitir a utilização de 

estacas e parede moldada na construção das paredes do túnel e do septo central da futura estação do 

projeto IP. A estação da IP será enterrada, para permitir a desativação da atual estação de Alcântara-

Terra e a interface com a estação do Metropolitano e com o futuro LIOS. 

Se não for possível garantir as condições para a construção posterior das estacas e do septo central 

do projeto IP, deverá ser analisada a possibilidade de integrar as referidas construções no âmbito da 

empreitada do Metropolitano de Lisboa em condições a acordar com a IP. 

Na imagem infra, apresenta-se uma planta das estruturas da IP a construir para o desnivelamento 

ferroviário de Alcântara e uma aproximação da zona de implantação do viaduto do Metropolitano 

(sombreado a azul). O projeto de execução do desnivelamento ferroviário de Alcântara foi 

integralmente entregue ao Metropolitano de Lisboa. 

 

Figura 18 - planta das estruturas da IP a construir para o desnivelamento ferroviário de Alcântara e uma aproximação da 
zona de implantação do viaduto do Metropolitano (sombreado a azul) - Fonte: Parecer da IP 

 

 Alerta-se para a necessidade de validar com as Águas do Tejo, S.A., a interferência da solução proposta 

para estação do Metropolitano em Alcântara e dos pilares do viaduto de acesso à estação, com as 

estruturas de saneamento previstas executar na sequência dos acordos estabelecidos para a 

desativação das ligações do sistema de drenagem da zona baixa de Alcântara ao Caneiro. 

 Deve ser, igualmente, validado, recorrendo ao modelo de percolação subterrânea do vale de Alcântara 

elaborado pelo LNEC (construído para a avaliação do impacte de estruturas enterradas no sistema de 

percolação subterrânea de águas pluviais), se a estrutura da estação não constitui uma barreira 

adicional à percolação subterrânea na zona da encosta do Alvito. 

 

Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT) 

Após a análise efetuada aos elementos disponibilizados, nomeadamente os relativos à implementação da futura 

Estação de Alcântara sobre a plataforma dos ramos de acesso à Ponte 25 de Abril e o estudo de “Viabilidade 

Rodoviária – Reformulação da Rede Viária Interessada/Reformulação de Propostas”, o IMT informa que embora 

tenham sido estudadas várias soluções alternativas de traçado para o prolongamento da Linha Vermelha do 
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Metro, as quais o IMT não conhece, o ML, após ponderadas as vantagens e inconvenientes, acordou com a CML 

ser a opção “Variante C3.4” a opção a adotar. 

 

A solução de traçado e de localização das estações, selecionada pelo ML e pela CML para o desenvolvimento 

do Estudo Prévio e do respetivo EIA apresenta a estação de Alcântara sobre o espaço ocupado pelos ramos de 

acesso à Ponte 25 de Abril, integrados na Concessão da Lusoponte (cuja localização não terá sido a inicialmente 

prevista – pág. 4 do Resumo Não Técnico- Vol. 01 - “ (…) foi acordado com a Câmara Municipal de Lisboa a 

deslocação do corpo da estação para o espaço hoje ocupado pelas vias rodoviárias do acesso à Ponte 25 de 

Abril (Av. da Ponte), mantendo-se o mesmo traçado ferroviário (…) ”, sem que nessa altura o IMT, IP, tenha 

sido previamente auscultado. 

 

Tendo em consideração os elementos disponibilizados, no que respeita às questões rodo-ferroviárias, e tendo 

em conta os impactes do estudo a este nível, o IMT, na sequência de reuniões realizadas com o ML, solicitou 

na altura o parecer da Lusoponte à apresentação das adaptações propostas efetuar na rede viária envolvente 

à futura Estação de Metro de Alcântara, por forma a viabilizar a sua implantação sobre os ramos de acesso à 

Ponte 25 de Abril. 

 

A proposta de implementação da futura Estação de Alcântara sobre a plataforma dos ramos de acesso à Ponte 

25 de Abril impacta diretamente com este eixo rodoviário, integrado na concessão da Lusoponte, pelo que terão 

de ser analisados os potenciais impactes no tráfego rodoviário no acesso de, e para, Alcântara da Ponte 25 de 

Abril, bem como na circulação diária em toda a Ponte 25 de Abril. 

 

O estudo de Viabilidade Rodoviária constante do tomo VI – Estudos Complementares, não apresenta: 

 qualquer análise que garanta que o funcionamento deste importante eixo viário da AML (Ponte 25 de Abril 

e seus acessos) não é prejudicado, uma vez que qualquer perturbação no funcionamento daquelas 

infraestruturas provocará condicionamentos com impactes negativos diretos, muito significativos, de 

elevada magnitude, de âmbito local e regional; 

 uma análise integrada da viabilidade do sistema rodoviário deste eixo da Ponte 25 de Abril com as 

alterações propostas para os acessos de, e para, a Ponte 25 de Abril em Alcântara, nomeadamente a 

implementação de uma nova rotunda a meio do acesso, articulando duas novas ligações (estabelecendo 

acessos mais diretos quer ao Bairro da Quinta do Jacinto quer à zona sul da freguesia de Alcântara, ligando 

à Calçada da Tapada) e da ligação da Rua Quinta do Jacinto ao acesso à ponte (via ascendente), de modo 

a avaliar a manutenção da capacidade de escoamento que atualmente se verifica da ligação da Ponte à 

Avenida de Ceuta. 

 

Embora seja referido que as novas ligações apresentadas no Estudo de Viabilidade estavam já previstas no 

plano de urbanização desta zona, fornecido pela CML, importa referir que, no âmbito do Plano de Urbanização 



Parecer da Comissão de Avaliação 

 

Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental n.º 3462 

Prolongamento da Linha Vermelha entre São Sebastião e Alcântara 

Junho de 2022 

  

 122 

  

de Alcântara e do Alto do Alvito, as propostas relativas aos acessos de, e para, a Ponte em Alcântara foram alvo 

de parecer negativo por parte do antigo Instituto das Infraestruturas Rodoviárias (InIR). 

 

De salientar que as elevadas inclinações longitudinais que se irão verificar nos denominados Arruamento norte 

e Arruamento sul, conjuntamente com as ligações de nível a estes Arruamentos previstas implementar, terão 

certamente implicações na velocidade de escoamento nos dois sentidos de tráfego, nomeadamente para 

veículos pesados de carga ou passageiros e eventualmente no incremento de sinistralidade (não se encontrando 

também satisfeitos os requisitos do “Documento Normativo para Aplicação a Arruamentos Urbanos” que o IMT 

se encontra a desenvolver). 

 

Acresce que o estudo refere que após a conclusão das obras a realizar nesta zona, será garantida a reposição 

das duas faixas de rodagem de acesso à Ponte 25 de Abril, com duas vias em cada sentido, ascendente e 

descendente, mas não refere se se mantem o nível de serviço existente atualmente, situação que se considera 

imprescindível. 

 

Quanto à questão da “transformação do trecho final da atual via de acesso à ponte em arruamento de carater 

urbano, com características geométricas mais reduzidas”, é necessário analisar as suas implicações nos limites 

de concessão da Lusoponte e no respetivo contrato de concessão, bem como das diligências que terão de ser 

efetuadas para uma eventual mutação dominial da Rede Rodoviária Nacional (atualmente integrada numa 

Concessão do Estado) para a Rede Municipal. 

 

No respeitante à proposta de faseamento construtivo de modo a assegurar a circulação e todos os acessos às 

áreas envolventes durante a fase de construção, constata-se que as orientações transmitidas pelo IMT, I.P., 

nas reuniões realizadas com o Metropolitano de Lisboa, foram tomadas em consideração. 

 

Durante todo o período de execução da obra da infraestrutura ferroviária do Metropolitano de Lisboa, que tenha 

interferência com o acesso à Ponte 25 de Abril, terá de ser garantida a existência de pelo menos três vias 

rodoviárias no ramo de acesso à Ponte 25 de Abril (uma via de acesso à ponte a partir de Alcântara - Av. de 

Ceuta), uma via de saída da Ponte 25 de Abril (Av. da Ponte) para Alcântara e uma via de sentido bidirecional 

cujo sentido de tráfego será ajustado nas horas de ponta do período da manhã e da tarde, ficando excecionadas 

as situações pontuais de trabalho e/ou situações de emergência. 

 

Assim, uma vez que as soluções de obra e pós-obra para os acessos à Ponte 25 de Abril impactam diretamente 

na Concessão da Lusoponte, o IMT não pode assumir desde já uma posição definitiva, nem tecer um parecer 

final às adaptações propostas efetuar na rede rodoviária envolvente à futura Estação do Metro de Alcântara, 

por forma a viabilizar a sua implantação sobre a plataforma da via de acesso à Ponte 25 de Abril, ainda que 

com alteração dos limites da concessão, sem o estudo de tráfego já solicitado ao ML, o qual deverá ter em 

consideração os seguintes aspetos: 
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 Caraterização da situação atual. 

 Previsão dos impactes no tráfego rodoviário na fase de obra de construção da Estação Alcântara e Viaduto 

do Metropolitano de Lisboa. 

 Impacte no tráfego rodoviário resultante do acréscimo da pendente longitudinal das vias no troço final de 

chegada à Av. de Ceuta. 

 Estimativa das pressões induzidas com o acréscimo do tráfego local que pode afetar o tráfego no Acesso à 

Ponte. 

 Avaliação da operacionalidade desta rede viária, com indicação dos níveis de serviço esperados, em dois 

cenários pós-obra: 

 Solução do traçado viário sem a nova rotunda a meio do acesso. 

 Solução do traçado viário com a nova rotunda a meio do acesso. 

 

Salienta-se ainda que, tratando-se de uma estação terminal, haverá que ter em consideração a necessidade de 

estacionamento e de outras condições que promovam a intermodalidade, nomeadamente com a mobilidade 

ciclável, tendo em conta os objetivos da Estratégia Nacional para a Mobilidade Ativa Ciclável 2020-20301 

(ENMAC). 

 

Deverá ainda ser tido em conta o quadro legal relativo ao ruído ambiente, nomeadamente o disposto no 

Decreto-lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, que aprova o Regulamento Geral de Ruído (RGR), na sua redação 

atual, bem como o disposto no Decreto-lei n.º 146/2006, de 31 de julho, alterado e republicado pelo Decreto-

lei nº 136-A/2019. 

 

Adicionalmente referem-se também algumas incorreções verificadas em algumas peças do EIA: 

 Pasta PDM de Lisboa – Parte 3 (shapefile) e pág. 296 do EIA Relatório Síntese Vol.2 – é referida legislação 

referente às zonas de servidão “non aedificandi” para as estradas da Rede Rodoviária Nacional que se 

encontra desatualizada/revogada. Assim, deverá ser tomado em consideração que todas as estradas da 

Rede Rodoviária Nacional estão sujeitas às zonas de servidão “non aedificandi” estabelecidas no art.º 32º 

do Estatuto das Estradas da Rede Rodoviária Nacional, aprovado pela Lei nº 34/2015, de 27 de abril. 

 shapefile PC-8-SARUPI – o troço do Eixo Norte/Sul indicado como Grande Lisboa, já não integra a 

Concessão da Grande Lisboa, encontrando-se atualmente sob gestão direta da Infraestruturas de Portugal. 

 

Assim, da análise efetuada aos documentos disponibilizados e tendo em conta as competências do IMT, IP, na 

matéria em questão, informa-se que o mesmo não pode assumir desde já uma posição definitiva, nem tecer 

um parecer final às adaptações propostas efetuar na rede rodoviária envolvente à futura Estação do Metro de 

Alcântara, por forma a viabilizar a sua implantação sobre a plataforma da via de acesso à Ponte 25 de Abril, 

sem a disponibilização do estudo de tráfego já solicitado ao Metropolitano de Lisboa. 
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Comentário da CA: 

A CA considerou de ponderar na decisão sobre as condições do projeto os seguintes aspetos dos pareceres 

externos recebidos: 

ANEPC: 

 Relativamente à Estação de Alcântara, uma vez que a mesma se irá localizar parcialmente em área 

inundável, considerar um acesso pedonal na zona W-NW da infraestrutura, de modo a permitir a circulação 

de pessoas e facilitar o socorro em cenário de inundação. 

 Relativamente à Estação de Alcântara, e tendo em conta a necessidade de serem tomadas medidas de 

mitigação para a eventualidade de ocorrência de cenários extremos, estudar os possíveis impactes gerados 

pela propagação de um tsunami idêntico ao de 1755 (e considerando simultaneamente cenários de subida 

do nível do mar), procedendo, caso se justifique, à adoção de medidas de sensibilização e mitigação do 

risco orientadas para a segurança dos utilizadores daquele espaço. 

 Cumprir, relativamente ao risco de incêndio, para o projeto das estações, os requisitos legais decorrentes 

do Regime Jurídico e do Regulamento Técnico de Segurança Contra Incêndios em Edifícios. 

 Elaborar um Plano de Emergência Interno do Projeto, extensível a todas as suas fases de desenvolvimento, 

de modo a permitir obter uma melhor identificação quanto aos riscos existentes no mesmo, ou na sua 

envolvente (designadamente os referentes ao risco de sismo, tsunami e inundação), e, consequentemente, 

uma mais expedita definição de procedimentos e ações a desencadear para responder a situações de 

emergência no interior da infraestrutura. Tal plano deve ser exercitado regularmente, através de simulacros 

envolvendo os serviços e agentes de proteção civil territorialmente competentes. 

 Assegurar que todas as afetações à acessibilidade prevista em alguns locais sejam do prévio conhecimento 

dos agentes de proteção civil e dos Corpos dos Bombeiros localmente competentes, de forma a minimizar 

o condicionamento do acesso aos veículos de socorro e emergência e a permitir a criação de acessos 

alternativos, caso exista necessidade. 

 Garantir um espaço de estacionamento privilegiado destinado aos organismos de socorro a envolver em 

situações de acidente/emergência, durante a fase de construção. 

CML: 

 Considerar como imprescindíveis no âmbito das intervenções na rede rodoviária da cidade, a criação de um 

novo acesso à ponte, a norte da ETAR conforme proposto no PUA. Este novo acesso construído deve 

garantir a ligação ao ramo de acesso do IC15 (A5) ao IP7 (Eixo Norte-Sul), pertencentes à rede rodoviária 

da Infraestruturas de Portuga (IP), e reservar a atual via de acesso à Ponte em Alcântara, no sentido 

ascendente a transporte coletivo e trânsito local. 

 Considerar no que concerne ao espaço público envolvente à estação de Alcântara, e concretizar obras de 

urbanização, cujos projetos de espaço público devem promover a requalificação da área envolvente com a 

criação de áreas verdes de proteção e enquadramento ao edificado existente (na Rua da Quinta do Jacinto 

e nos terrenos envolventes ao acesso da Avenida da Ponte 25 de Abril). Devem, também, estabelecer-se 

ligações pedonais francas e de acesso universal com a envolvente, contribuindo assim para resolver o 
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isolamento a que ficam sujeitos os moradores do bairro ladeado pela Rua da Cascalheira e pela Rua do 

Alvito. 

 Ponderar, para a Rua Costa/Praça General Domingos de Oliveira, a criação de nova ligação pedonal entre 

a cota alta e baixa. 

 Desenvolver conjuntamente com a CML uma solução de funicular, um percurso pedonal assistido 

mecanicamente, que ligue diretamente a futura Estação Ferroviária do Alvito à Estação Multimodal de 

Alcântara – rede de metro pesado e rede de metro ligeiro de superfície - LIOS. 

 Considerar a potencial articulação direta com a futura Estação Ferroviária de Alcântara, resultante da 

ligação entre a Linha de Cascais e a Linha de Cintura. 

 A solução arquitetónica da Estação Multimodal de Alcântara não deverá inviabilizar a possibilidade de 

prolongamento da linha LIOS para nascente. 

DGEG: 

 Consultar as entidades concessionárias responsáveis pelo transporte e distribuição de energia 

(nomeadamente para obtenção de informação referente à identificação e localização de projetos de 

produção de energia renovável, com suas características e outras condicionantes ao desenvolvimento do 

projeto existentes e condicionantes associadas à instalação de infraestruturas de apoio - acessos e valas 

de cabos). 

 Consultar a Lisboagás GDL – Sociedade Distribuidora de Gás Natural de Lisboa, S.A., com vista à 

ponderação e harmonização de eventuais interferências com o projeto. 

DGRDN: 

 Remeter os projetos de pormenor para o Ministério da Defesa Nacional/Exército. Proceder ao 

acompanhamento durante as obras das infraestruturas subterrâneas à responsabilidade do Exército, 

designadamente condutas subterrâneas de fibra ótica, na Rua Marquês da Fronteira, na Avenida Infante 

Santo e na Rua Embaixador Teixeira Sampaio. 

 Para os Prédios Militares (PM): o PM 058/Lisboa – “Quartel de Campo de Ourique” e o PM 217/Lisboa –

“Edifício Ceuta”, salvaguardar a todos e quaisquer danos neste património, nomeadamente ao nível de 

fendilhações, assentamentos ou outras patologias que possam vir a surgir na sequência da execução do 

projeto. 

ICNF: 

 Obter o parecer favorável do ICNF, bem como das entidades responsáveis pela gestão das áreas de Regime 

Florestal Total (autarquia de Lisboa e Universidade de Lisboa). 

 Relativamente à interferência com arvoredo classificado de interesse público – AIP, obter o parecer 

favorável do ICNF. (Este parecer poderá ser substituído por reunião a solicitar ao ICNF). 

 Cumprir as “MEDIDAS CAUTELARES PARA A PROTEÇÃO DAS ÁRVORES CLASSIFICADAS EM LOCAL DE 

OBRA” previstas na legislação em vigor. 

 Evitar: 

 A compactação do solo, com o movimento de máquinas. 

 A danificação da casca das árvores, durante o manuseamento de máquinas e materiais. 
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 A perturbação ou danificação de raízes por alteração de materiais ou cotas de soleira dos pavimentos 

ou pela abertura de valas ou caboucos. 

 A alteração de cotas na área de projeção das copas. 

 Perturbações nas copas.  

Fase Prévia à Obra: 

 Desviar as atividades, maquinaria e equipamentos empregues em obras do Arvoredo de Interesse Público 

AIP de forma a prevenir estragos. Uma das formas de garantir o afastamento em relação às árvores 

classificadas consiste em delimitar a Zona de Proteção Radicular (ZPR) com vedação eficaz e sólida e 

convenientemente sinalizada (proteções ou redes de plástico não são aceitáveis). Estas vedações devem 

ser colocadas antes do início da obra e mantidas intactas até à inspeção final. Devem ter, pelo menos, 1,20 

m de altura, idealmente 2,00 m, serem bem visíveis, estarem assinaladas com avisos e mantidas por 

suportes de aço ou material similar. Deve existir um responsável pela monitorização do estado das 

vedações.  

Nota: Considera-se a Zona de Proteção Radicular (ZPR) a zona de projeção dos limites da copa sobre o 

solo podendo, em condições de terreno favorável, corresponder a uma superfície calculada em duas vezes 

a dimensão da copa ou, para as árvores “colunares e fastigiadas”, a uma superfície com diâmetro de 2/3 

da altura da árvore, sendo esta área diferente da zona crítica radicular.  

 Efetuar antes da delimitação da área e do início dos trabalhos, as seguintes ações:  

 Colocar barreiras de proteção de árvores que sejam visíveis, resistentes e impeçam a entrada na ZPR.  

 Colocar sinalização ao longo da barreira de proteção para que ninguém perturbe esta área.  

 Remover ramos ou árvores que representem um risco para trabalhadores, maquinaria e equipamentos 

de obra.  

Fase de construção: 

 Explicar no início dos trabalhos aos operadores/intervenientes na obra, a função das barreiras de proteção. 

Na ZPR devem ser proibidas as seguintes ações:  

 O depósito de quaisquer tipos de materiais nomeadamente de construção, detritos, terras, etc.  

 A circulação de máquinas e viaturas. 

 Proceder a alterações da cota da superfície do solo superiores a 0,10 m de altura.  

 A abertura de valas ou caboucos para instalação de quaisquer tipos de infraestruturas.  

 Pendurar ou pregar quaisquer objetos no tronco, pernadas ou ramos das árvores.  

 Adotar, caso a obra obrigue ao atravessamento da ZPR, as seguintes medidas de proteção:  

 Antes da escavação, as árvores deverão ser ancoradas com cintas e não tracionadas deforma a 

assegurar que qualquer movimento da árvore é contrabalançado. 

 A escavação deve começar longe das árvores e aproximar-se gradualmente. 

 O corte de terreno deve ser efetuado de uma forma radial em relação à árvore.  

 À aproximação das primeiras raízes, a escavação deve ser feita manualmente ou com o auxílio de 

jato de água ou de ar, com pressão adequada.  

 As raízes expostas devem atadas e cobertas por um geotêxtil, regado duas vezes por dia. 
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 Qualquer remoção de raízes deve ser tecnicamente acompanhada.  

 A passagem de tubagens ou afins deve ser feita, preferencialmente, por perfuração horizontal 

(túnel) de forma a afetar minimamente as raízes.  

 Realizar, caso as medidas anteriores sejam insuficientes para proteção das copas, antes do início dos 

trabalhos, podas de elevação das copas, aprovadas pelos serviços técnicos competentes no caso o ICNF, 

IP.  

 Proceder, no levantamento de muros ou de outro tipo de construções contínuas, à execução de fundações 

pontuais, cuja base será estabelecida em local onde não haja afetação das raízes que cumpram uma função 

de suporte do exemplar arbóreo. 

 Manter as barreiras de proteção de árvores classificadas até ao fecho da obra.  

 Sinalizar e delimitar devidamente os locais de trabalho, criando todas as condições de segurança para 

peões, veículos e outros bens, de acordo com a legislação aplicável.  

 Realizar reuniões com os empreiteiros sempre que se considere pertinente, segundo a calendarização e o 

avanço dos trabalhos nas diversas zonas de obra. Nestas reuniões será sempre expresso o desejo de 

salvaguardar os exemplares arbóreos classificados evitando danos desnecessários. O responsável deve 

verificar regularmente o posicionamento das barreiras de proteção e o cumprimento dos requisitos acima 

expostos, reportando aos serviços competentes relevantes, designadamente ao ICNF, IP, quaisquer desvios 

ao inicialmente estabelecido e apontando as medidas de correção implementadas. 

 Facultar, para efeitos de observação e acompanhamento periódicos do Arvoredo de Interesse Público no 

perímetro da obra, o acesso ao ICNF, IP sempre que solicitado. 

IP, SA: 

 Considerar, para o cruzamento com as linhas ferroviárias existentes (linha de Cintura, ligação Alcântara-

Terra, Linha de Cascais) ao longo da Rua João Oliveira Miguens, que: 

 O viaduto de Acesso à Estação de Alcântara em estrutura metálica deve cumprir com o normativo 

IT.GER.002 - Retorno de Corrente de Tração e Terras de Proteção. 

 Deve ser feito estudo para verificar a compatibilidade eletromagnética da catenária da IP – pré-

existente – com os sistemas de sinalização e com a catenária (em carril) do Metropolitano e vice-versa. 

 As peças desenhadas devem conter a linha existente e a cotagem (horizontal e vertical) à via-férrea e 

à catenária da IP, validando os gabaritos e as distâncias de segurança. Não sendo possível verificar 

com exatidão a cota de passagem da linha do Metropolitano sobre a via-férrea (em particular a 

distância à catenária), salienta-se que a altura mínima ao carril deve ser de 7,5 m, cumprindo com o 

normativo (IT.OAP.003 - Condicionamentos Passagens Superiores). 

 Os pilares na proximidade da via-férrea devem ser dimensionados para eventuais embates, resultantes 

de situação de descarrilamento, tal como previsto regulamentarmente. 

 A construção das fundações indiretas e das contenções para os maciços de encabeçamento destas, 

deve ser, previamente, validada com projeto geológico-geotécnico (e correspondente modelação 

matemática), onde se demonstre que as deformadas impostas no terreno não comprometem a ferrovia 

existente. 
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 A verificar-se que a construção das fundações indiretas e contenções associadas compromete a 

circulação ferroviária, deverá ser prevista a suspensão da via existente, com eventual fundação 

indireta. 

 Os períodos de interdição de circulação ferroviária que se revelem necessários para a execução de 

trabalhos com interferência na infraestrutura e circulação ferroviárias devem ser articulados 

previamente com a IP, de forma a comprometer o mínimo possível o serviço ferroviário. 

 Considerar para a Ponte 25 de Abril e respetivos acessos rodoviários: 

 O nível de desenvolvimento dos estudos não permite analisar os impactes na estrutura e fundações 

da Ponte 25 de Abril, dada a proximidade a que o projeto se desenvolve. Validar estes Estudos, junto 

da IP, que é a entidade responsável pela respetiva manutenção, bem como pela coordenação e gestão 

integrada da segurança da exploração rodoviária e ferroviária. 

 Articular e validar com o IMT, representante do Concedente no Contrato de Concessão entre o Estado 

Português e a Lusoponte, S.A. os impactes do Prolongamento da Linha Vermelha do Metropolitano de 

Lisboa nos acessos rodoviários à Ponte 25 de Abril, nomeadamente da futura Estação de Alcântara 

com os limites da Concessão Lusoponte, da redução do número de vias rodoviárias de acesso à Ponte, 

bem como eventual limitação do tipo de veículos que a ela poderão aceder a partir do Nó de Alcântara, 

devem. 

 Situação futura: 

 Por forma a garantir que a solução proposta pelo Metropolitano de Lisboa (na ligação a Alcântara, 

incluindo a estação, o interface com o LIOS e em especial o viaduto sobre o cruzamento de Alcântara), 

não impede a futura construção do Desnivelamento Ferroviário de Alcântara (prevista para o horizonte 

2024-2030), deve ser assegurado um gabarit vertical mínimo numa faixa com largura correspondente 

à projeção do viaduto proposto pelo Metropolitano de Lisboa mais 3,0 m para permitir a utilização de 

estacas e parede moldada na construção das paredes do túnel e do septo central da futura estação do 

projeto IP. A estação da IP será enterrada, para permitir a desativação da atual estação de Alcântara-

Terra e a interface com a estação do Metropolitano e com o futuro LIOS. 

 Analisar, se não for possível garantir as condições para a construção posterior das estacas e do septo 

central do projeto IP, a possibilidade de integrar as referidas construções no âmbito da empreitada do 

Metropolitano de Lisboa em condições a acordar com a IP. 

 Validar com as Águas do Tejo, S.A., a interferência da solução proposta para estação do Metropolitano em 

Alcântara e dos pilares do viaduto de acesso à estação, com as estruturas de saneamento previstas executar 

na sequência dos acordos estabelecidos para a desativação das ligações do sistema de drenagem da zona 

baixa de Alcântara ao Caneiro. 

 Validar, recorrendo ao modelo de percolação subterrânea do vale de Alcântara elaborado pelo LNEC 

(construído para a avaliação do impacte de estruturas enterradas no sistema de percolação subterrânea de 

águas pluviais), se a estrutura da estação não constitui uma barreira adicional à percolação subterrânea 

na zona da encosta do Alvito.  
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IMT: 

 Durante todo o período de execução da obra da infraestrutura ferroviária do Metropolitano de Lisboa, que 

tenha interferência com o acesso à Ponte 25 de Abril, terá de ser garantida a existência de pelo menos três 

vias rodoviárias no ramo de acesso à Ponte 25 de Abril (uma via de acesso à ponte a partir de Alcântara - 

Av. de Ceuta), uma via de saída da Ponte 25 de Abril (Av. da Ponte) para Alcântara e uma via de sentido 

bidirecional cujo sentido de tráfego será ajustado nas horas de ponta do período da manhã e da tarde, 

ficando excecionadas as situações pontuais de trabalho e/ou situações de emergência. 

 Apresentar Estudo de tráfego que inclua os seguintes aspetos: 

 Caraterização da situação atual. 

 Previsão dos impactes no tráfego rodoviário na fase de obra de construção da Estação Alcântara e 

Viaduto do Metropolitano de Lisboa. 

 Impacte no tráfego rodoviário resultante do acréscimo da pendente longitudinal das vias no troço final 

de chegada à Av. de Ceuta. 

 Estimativa das pressões induzidas com o acréscimo do tráfego local que pode afetar o tráfego no 

Acesso à Ponte. 

 Avaliação da operacionalidade desta rede viária, com indicação dos níveis de serviço esperados, em 

dois cenários pós-obra: 

 Solução do traçado viário sem a nova rotunda a meio do acesso. 

 Solução do traçado viário com a nova rotunda a meio do acesso. 

 Ter em consideração a necessidade de estacionamento e de outras condições que promovam a 

intermodalidade, nomeadamente com a mobilidade ciclável, tendo em conta os objetivos da Estratégia 

Nacional para a Mobilidade Ativa Ciclável 2020-20301 (ENMAC), para a Estação Alcântara. 
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7. CONSULTA PÚBLICA 

 

A consulta pública, de acordo com o disposto no artigo 15.º, n.º 1 do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, na sua atual 

redação, decorreu durante 30 dias úteis, de 21 de abril a 2 de junho de 2022. 

 

Durante este período foram recebidas 81 exposições com a seguinte proveniência:  

 Entidades da Administração Central: DGT – Direção geral do Território; Turismo de Portugal.  

 Entidades da Administração Local: Junta de Freguesia da Estrela. 

 Organizações não-governamentais de Ambiente (ONGA): Quercus, Associação Nacional de Conservação da 

Natureza. 

 Associações e outros Movimentos da Sociedade Civil: Amigos da Tapada das Necessidades; CampOvivo – 

Movimento de cidadãos de Campo de Ourique acompanhado de abaixo-assinado com 116 assinaturas; 

Casa de Goa; Fórum Cidadania Lisboa; Plataforma em defesa das árvores. 

 Partidos políticos: Coordenação do Núcleo de Lisboa da Iniciativa Liberal. 

 Entidades: Águas do Tejo Atlântico, SA; Fundo de Investimento Imobiliário Fechado Amoreiras (FIIFA). 

 Cidadãos: Abaixo-assinado: Petição para salvar a muralha e a guarita do Baluarte do Livramento, com 360 

assinaturas; Carta aberta dos moradores do Baluarte do Livramento residentes nas casas de n.º 1 a n.º 12, 

com 37 assinaturas; Administração do condomínio da Rua da Costa nºs 8 a 20; Administração do 

condomínio da Av. Infante Santo nº 67; a título individual: 65. 

 

Todos os pareceres recebidos encontram-se em anexo ao relatório de consulta pública, para onde se remete 

para uma análise mais detalhada.  

 

Apesar de consentânea a importância do projeto para a mobilidade sustentável na cidade de Lisboa, em especial 

na área de lisboa ocidental, releva das exposições recebidas uma forte contestação ao traçado proposto para o 

qual, como frequentemente referido, a sociedade civil não foi ouvida para propor o desenvolvimento de traçados 

alternativos tendo sido, ao invés, confrontada com um traçado praticamente irreversível. 

 

Os aspetos que suscitam mais preocupação, e que a seguir se sintetizam são transversais a cidadãos, ONGA, 

associações e outros representantes da sociedade civil.  

 

Troço São Sebastião - Estação Amoreiras/Campolide: a opção pela estação Amoreiras em detrimento da 

estação Campolide revela uma prioridade sobre o turismo e seus colaterais, em prejuízo dos interesses e das 

necessidades das populações. Consideram que a estação prevista para as Amoreiras apenas servirá interesses 

comerciais, deixando a maioria da população residente nesta área, já muito carenciada de uma rede de 

transportes públicos, à margem do acesso à rede do metropolitano, que poderia ajudar a colmatar aquele 

problema. Mais, a estação de Campolide constituiria um interface de excelência do Metropolitano às linhas de 
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Sintra, margem Sul e Azambuja, além da possível ligação a vários percursos da Carris, contribuindo, e muito, 

para a rapidez do transporte urbano e periurbano. 

 

Troço Amoreiras - Estação de Campo de Ourique: atenta a proximidade da estação Estrela é, em primeiro, 

equacionada a necessidade da estação Campo de Ourique. Depois, a proposta de localização desta estação no 

jardim Teófilo Braga (Jardim da Parada) é, também, alvo de discórdia, pelos impactes irreversíveis expectáveis 

neste espaço de lazer, único em Campo de Ourique, seja pelo incómodo inevitavelmente gerado junto das 

populações, seja pela afetação do seu património natural classificado. Além disso, a alteração da estrutura do 

Jardim, que contribui significativamente para amenizar a temperatura estival em Campo de Ourique, é o trilho 

para o seu total desaparecimento. Como alternativa à localização da estação apresentada, várias são as 

sugestões propostas: área junto à Igreja de Santo Contestável; Rua Francisco Metrass; largo Afonso do Paço 

que já carece, há muito, de uma requalificação em que esta estação se poderia integrar; áreas adjacentes ao 

mercado de Campo de Ourique; espaço vazio, pertença da EPAL, em frente das Amoreiras. Pese embora as 

preocupações expressas, é consentâneo que o metro no bairro de Campo de Ourique é fundamental para 

debelar a excessiva dependência do automóvel, criando mais autonomia na mobilidade e contribuindo para uma 

melhoria da qualidade de vida dos cidadãos residentes nesta área.  

 

Também a localização do estaleiro no jardim e a interrupção do elétrico 24 durante a fase de construção, são 

alvo de contestação. 

 

Troço Campo de Ourique - Estação Infante Santo as preocupações manifestadas relativamente à 

localização da estação Infante Santo são oriundas de residentes do prédio sito na Av. Infante Santo, n.º 67 e 

decorrem do facto de estar previsto um acesso à nova estação num espaço que é pertença daquele condomínio. 

Por isso, pretendem ser esclarecidos sobre a localização exata dos acessos em estudo que deverá ser 

acompanhada de cartografia das áreas afetadas, e se alguma das soluções em estudo implica processo 

expropriativo, de parte do referido prédio. Mais referem que estando previsto o acesso principal da nova estação 

na Av. Infante Santo, não percebem a mais-valia da criação deste acesso, que implica a destruição de um 

logradouro ajardinado e com árvores, muito utilizado pelos condóminos, para os utilizadores do metropolitano. 

Também é questionado se teria sido avaliada a possibilidade de ligar a linha vermelha à futura linha circular na 

estação Estrela, dada a proximidade entre o atual traçado e a futura estação (cerca de 380 m entre o PV2 e o 

Largo da Estrela). 

 

Troço Infante Santo - Viaduto e Estação Alcântara: a solução em viaduto prevista para o troço final do 

traçado, ao definir um novo enquadramento paisagístico e cénico que transforma o potencial da existência de 

metro em Alcântara numa “tragédia paisagística e social” desnecessária, induzindo mudanças drásticas e 

afetação da qualidade de vida para quem reside, trabalha ou frequenta a freguesia, é aquela que suscita 

preocupação maior.  
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Desde logo, porque prevê a demolição e expropriações de património privado de prédios habitacionais com 

caraterísticas arquitetónicas de grande valor histórico e paisagístico, que irá afetar profundamente os residentes 

e algumas unidades comerciais em particular as sitas na Rua da Costa, onde será implantado o viaduto, pelos 

impactes expectáveis irreversíveis, pelas demolições previstas, e pela sua proximidade ao viaduto, não sendo 

claro que medidas são equacionadas para minimizar os impactes decorrentes do projeto, nem de que modo 

serão as pessoas afetadas ressarcidas pela perda da sua habitação. 

 

Depois, pela destruição do património histórico em edifícios classificados como seja o Baluarte do Livramento, 

para o qual está prevista a bastante contestada solução de desmonte parcial e posterior reposição e, também, 

pela interferência na envolvente espacial de imóveis de interesse histórico e cultural, com particular destaque 

para o Palácio das Necessidades, o Miradouro das Necessidades e Fonte Monumental, o Jardim Olavo Bilac com 

o seu lago e Obelisco.   

 

A afetação da Casa de Goa, valiosa instituição cultural sediada no complexo do Baluarte que desenvolve intensa 

atividade cultural de cariz luso-goês, responsável por iniciativas que enriquecem a freguesia e também local de 

residência de um conjunto de cidadãos e suas famílias, é também objeto de grande apreensão. 

 

Causa, igualmente, muita preocupação o atravessamento em subterrâneo da Tapada das Necessidades, que 

contém importante património natural, com muitas espécies de elevado interesse arbóreo e florístico, com 

particular destaque para a maior coleção de catos da Europa.  

 

Também a solução da estação Alcântara traduz grande preocupação. Primeiramente, por se tratar de uma 

infraestrutura de grande impacto que cria uma verdadeira muralha entre duas metades da freguesia de 

Alcântara, já devassada desde a construção dos acessos à Ponte 25 de Abril e construção dos seus pilares que 

esventraram a malha urbana da freguesia, e cujos resultados são, ainda hoje, visíveis pela separação dos bairros 

do Alvito e da Quinta do Jacinto ao resto da freguesia. Com este projeto, o território de Alcântara passará a ter 

três linhas férreas a céu aberto (Linha do Sul/Ponte 25 Abril, Linha de Cintura e Metro) com uma degradação 

elevada na qualidade de vida das populações de pessoas que aqui vivem e trabalham ao nível do ruído, vibrações 

e da qualidade do ar e paisagem. Em seguida, porque Alcântara é constituída por um edificado, muito dele com 

mais de 100 anos sem qualquer preparação em termos construtivos, para comportar um aumento das vibrações 

e do ruído que este projeto irá induzir, seja na fase de construção, seja na fase de exploração, pondo mais uma 

vez em causa a qualidade de vida das populações. Acresce que o projeto descura o facto de se tratar de uma 

área de elevado risco sísmico e, também, que a densidade e volumetria da construção prevista com o viaduto 

de Alcântara implicará uma impermeabilização do solo muito maior, com o consequente risco de alagamento 

por cheia, numa zona historicamente das mais afetadas pelas cheias em Lisboa, comprometendo, de forma 

irreversível, a valorização dos recursos paisagísticos e do património cultural e arquitetónico de Alcântara, já 

com muitas cicatrizes criadas pelo hospital CUF Tejo, o terminal de contentores, o projeto do antigo terreno 

SIDUL. 
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Atendendo às preocupações descritas, e não se percebendo as vantagens da localização proposta e a falta de 

informação sobre as 18 alternativas de traçado estudadas e, entretanto, abandonadas, foram sugeridas outras 

soluções de projeto:  

 O troço sobre o vale de Alcântara e estação devia contemplar uma solução totalmente enterrada com 

menores impactes ambientais, sociais e paisagísticos, o correspondente à solução alternativa Variante C 

que permitiria melhor inserção urbana e um interface modal mais eficiente entre o metro e o LIOS 

Ocidental. 

 Explorar a possibilidade de prolongar o traçado pela Av. Infante Santo, para que o termo da linha se 

localizasse em terrenos do domínio público portuário, afetos à Administração do Porto de Lisboa, bem perto 

da estação Alcântara-mar, o que permitiria a ligação rápida do comboio ao metro, facilitando a 

acessibilidade dos passageiros da linha de Cascais ao centro da cidade. 

 A localização da estação do Metro deveria assumir um carácter de maior relevo na intermodalidade da rede 

de transportes públicos, devendo-se criar em Alcântara-Terra um Nó Intermodal, um “5 em 1”, uma 

interligação de 5 sistemas: Linha Vermelha do Metro, Linha de Cintura, Linha de Cascais, Estação Alvito do 

Eixo Ferroviário Norte/Sul e terminal de autocarros da Carris, sendo também aventada a hipótese da 

estação Ferroviária de Alvito-A poder assumir este papel. 

 Desenvolvimento do traçado atravessando o vale de Alcântara entre a zona dos Prazeres e o posto de 

combustível da REPSOL, e dirigindo-se seguidamente para o Alvito. Esta alternativa desenvolve-se, em 

grande parte da sua extensão, em zonas de baixa ou nula ocupação urbana, minimizando impactes sobre 

as populações bem como a afetação do património cultural edificado. 

 Considerar o términus da linha no atual interface multimodal de Algés, que futuramente juntaria o Metro 

de Lisboa e o LIOS de Oeiras à estação ferroviária da CP e ao terminal rodoviário já existente.   

 

Outras sugestões de projeto: 

 Estudar traçados alternativos para eliminar as curvas de pequeno raio. 

 Estudar como alternativa a correspondência com a linha de Cascais em Alcântara-mar em viaduto. 

 Aumentar a velocidade máxima de projeto para 70 km/h, que aliás já foi praticada no metro na linha 

vermelha quando beneficiou de condução automática, valorizável em função da poupança de tempo nas 

deslocações. 

 Instalar ventiladores de impulso acoplados ao teto da galeria em substituição do PV3, entre a estação 

Infante Santo e o início do viaduto. 

 Rever as condições de ventilação da estação Alcântara, no caso de não estar prevista, atendendo às suas 

caraterísticas. 

 Rever as saídas de emergência eventualmente com alargamento das previstas e criação de outras, por 

exemplo nos topos da estação e a clarificação dos desenhos. 

 Considerando o desenho de interferências da estação Alcântara com o edificado, parece que a sobreposição 

das vias de acesso à ponte relativamente à Rua Quinta do Jacinto vai obrigar não só ao corte e inutilização 

de vários edifícios, como à reformulação total do esquema de circulação do bairro pelo que se sugere a 
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assunção da necessidade de deslocar a referida rua em translação para norte ou a criação de novos 

arruamentos orientados para a saída pela Rua da Cruz de Alcântara, com destruição de mais edificado. 

Trata-se de trabalhos que devem constar da empreitada porque em caso de emergência no bairro haverá 

graves limitações para evacuação, sugerindo-se a clarificação dos desenhos. Como alternativa sugere-se 

um estudo prévio com o reposicionamento da estação de metro o mais próximo possível da estação de 

Alcântara Terra da IP (no pressuposto de que se justificaria um interface com o metro se não for feita a 

ligação linha de Cascais-linha de cintura), uma ligação hectométrica do tipo funicular entre o cais previsto 

da estação Alvito da IP e a estação do metro (comprimento 500 m/desnível 30 m), ligações pedonais aéreas 

cobertas entre as estações do metro e da IP Alcântara Terra e Alcântara Mar incluindo tapetes ou escadas 

rolantes e elevadores (comprimento 600 m). É verdade que se perderia o interface expedito com o LIOS 

mas não há certezas quanto ao LIOS e a alternativa preferível a este, como bem referido no EIA, poderá 

ser o prolongamento da linha vermelha a Algés/Jamor e a modernização das linhas de elétrico 15 e 18 

(com eventuais mudanças de traçado e eliminação de estrangulamentos com viadutos ou túneis). Caso se 

insista no LIOS, então sugere-se a estação de correspondência metro-LIOS no Alto de Santo Amaro, 

prolongando-se a linha vermelha até aí. 

 Reformular o PUA (incluindo a reformulação do nó de Alcântara/Av. da Índia/Rua de Cascais) e elaborar o 

plano de mobilidade da AML sem subordinação a decisões prévias discricionárias. 

 

Para os cidadãos diretamente afetados pelo projeto, designadamente pela proximidade ao viaduto: edifícios da 

Rua da Costa n.ºs 21, 23, 31 e 33; Rua Alcântara, n.º 26; Calçada da Tapada, n.º 12 são sugeridas as seguintes 

medidas de minimização/compensação:  

 As habitações mais próximas ao viaduto (e que não serão demolidas) devem receber gratuitamente janelas 

de vidro triplo e ar condicionado (e painéis solares para alimentar esses equipamentos) para poderem ter 

conforto sonoro e térmico durante todo o ano, em particular nos meses quentes.  

 Devem ser implementadas medidas de minimização para assegurar que são reduzidos ao máximo os 

impactes gerados pelo ruído e vibrações.  

 Compensação financeira pela diminuição da qualidade de vida dos habitantes e pela perda do sistema de 

vistas sobre o rio e a Ponte 25 de Abril. 

 Estacionamento gratuito para residentes nos parques da EMEL existentes na zona ou, em alternativa, 

converter em estacionamento, algumas áreas no terreno da estação Alcântara-Terra.  

 Pavimentação da Rua da Costa para que seus residentes não sofram ainda mais pelos danos das suas 

viaturas ou pelo ruído provocado pela circulação motivada pelo deficiente estado de conservação do piso.  

 Monitorização dos riscos e obras de reparação sempre que necessário durante toda a fase de construção e 

exploração. 

 Possibilidade de negociação para quem estiver interessado numa proposta de expropriação.  

 Indemnização aos proprietários dos logradouros expropriados. O logradouro do prédio da Calçada da 

Tapada n.º 8 a n.º 12 é parte comum de todos os proprietários.   
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 Relativamente à prevista demolição do edifício sito na Rua da Costa nºs 8 a 20 e de outros na envolvente, 

os proprietários além da necessária informação mais detalhada sobre o processo de expropriação, pedem 

que seja explorada a possibilidade de desenvolver o traçado do projeto pela Av. Infante Santo para que o 

seu termo se localize em terrenos do domínio público portuário, afetos à Administração do Porto de Lisboa, 

bem perto da estação Alcântara-mar, o que permitiria a ligação rápida do comboio ao metro, facilitando a 

acessibilidade dos passageiros da linha de Cascais ao centro da cidade. Esta solução não implicaria o gasto 

de dinheiros públicos com o pagamento de indemnizações devidas por expropriação.  

 

Apresenta-se em seguida uma súmula dos contributos das restantes entidades.  

 

A DGT informa que o projeto não constitui impedimento para as atividades geodésicas por si desenvolvidas, 

pelo que nada tem a opor ao projeto. 

 

O Turismo de Portugal, tendo presente a oferta de alojamento turístico instalada no eixo entre as estações 

de São Sebastião e Amoreiras, releva a importância da correta implementação das medidas de minimização dos 

impactes ao nível do ambiente sonoro e vibrações preconizadas. 

 

A Junta de Freguesia de Estrela adverte que não são apresentados os benefícios reais (sociais, económicos, 

ambientais) da opção tomada, não sendo claro se o esforço e sacrifício exigido à comunidade durante o período 

de obra e após o mesmo (pelos riscos que este projeto representa para a segurança do seu ambiente de 

proximidade), se irá traduzir ou não em benefícios reais para a mesma. Mais reforça a preocupação pelo 

desenvolvimento da abordagem de que estes impactes possam vir a ocorrer apenas numa fase posterior, 

quando deveriam ser desde já considerandos e ponderados na solução proposta. Não compreende como é dado 

um parecer favorável a uma solução que levanta questões importantes, que não salvaguarda a integridade dos 

edifícios e da segurança de todos os envolvidos. Considera que a implantação do projeto continua a ser um ato 

de enorme irresponsabilidade, que vai gerar um impacto desnecessário no momento em que a cidade de Lisboa 

se encontra, pondo em sério risco alguns territórios e as suas populações. Sobre a proposta para os acessos de 

emergência para a Estação do Infante Santo, o projeto apresentado indicia inúmeras fragilidades, que podem 

resultar ou na incapacidade da resposta de emergência à referida estação, ou no risco estrutural dos edifícios 

envolventes que a ação dos meios de emergência pode provocar. Já sobre o troço de acesso à estação de 

Alcântara, na freguesia de Estrela, a proposta apresentada é de destruição da paisagem e do património cultural 

e habitacional, nomeadamente da Muralha do Baluarte do Livramento e da demolição de vários edifícios e 

logradouros no Vale de Alcântara. Não são apresentadas adequadas soluções de reestruturação de circuitos 

rodoviários e pedonais da envolvente, destruindo o delicado equilíbrio existente no sistema de mobilidade e 

acessibilidades daquela zona, numa das entradas fundamentais da cidade de Lisboa. Pelo exposto, e sem 

adequadas respostas a estas matérias, considera que o parecer deve ser negativo. 
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O Núcleo de Coordenação da Iniciativa Liberal de Lisboa considera que o projeto não teve a devida 

visibilidade junto das populações afetadas não tendo havido uma participação ativa por parte dos cidadãos no 

processo de decisão pública. Ainda assim, considera o projeto uma mais-valia para a cidade uma vez que vem 

colmatar uma carência na zona de Lisboa ocidental, onde há muito se revelava necessária a expansão do Metro 

de Lisboa. Apesar disso, manifesta preocupação pelos impactes sociais, uns temporários, outros definitivos e 

pela afetação do património histórico, cultural e, também, naturais decorrentes da implantação do projeto 

sobretudo no que respeita ao último troço do traçado, em Alcântara. 

 

A Águas do Tejo informa que na área que o metropolitano vai atravessar em viaduto na Av. de Ceuta junto à 

estação de comboios de Alcântara está localizada a conduta elevatória CE3 de Alcântara do sistema de 

saneamento em alta, infraestrutura concessionada à Aguas do Tejo Atlântico e considera que o projeto deverá 

ter em atenção esta infraestrutura para implantação dos pilares do viaduto de forma a evitar conflitos e sugere 

que lhe seja remetido o desenvolvimento do projeto para análise. 

 

O Fundo de Investimento Imobiliário Fechado Amoreiras (FIIFA) informa que é titular do Alvará de 

Licenciamento de Operação de Loteamento n.º 02/2016 (“Alvará de Loteamento”) e proprietário dos seis lotes 

de terreno constituídos a partir de tal título de realização de operação urbanística, destinados à construção de 

edifícios com usos de habitação, comércio, serviços e equipamentos, localizados entre a Av. Conselheiro 

Fernando de Sousa, a Av. Engenheiro Duarte Pacheco, a Rua da Artilharia Um e a Rua Marquês da Fronteira, 

que foi antecedido da aprovação e publicação do Plano de Pormenor da Artilharia Um (“PPAU”)1, que consagra 

a solução urbanística e arquitetónica, a que corresponde o projeto que integra o Alvará de Loteamento. Ao 

verificar que o Projeto conflitua com os seus interesses vem solicitar que se condicione a sua execução à 

compatibilização com o desenvolvimento urbano pretendido pelo FIIFA e que se encontra previsto no PPAU e 

no Alvará de Loteamento, mediante a emissão de uma declaração de impacte ambiental (“DIA”) condicionada 

para o efeito (cf. artigo 18.º, n.º 1 do RJAIA) ou, caso se entenda mais adequado, mediante uma suspensão 

do procedimento para “a autoridade de AIA (…) ponderar, em articulação com o proponente, a eventual 

necessidade de modificação do projeto para evitar ou reduzir efeitos significativos no ambiente, assim como a 

necessidade de prever medidas adicionais de minimização ou compensação ambiental” (cf. artigo 16.º, n.º 2 

do RJAIA) – efeitos significativos do ambiente que, in casu, resultariam da situação de descoordenação de 

intervenções num mesmo território, solução que, manifestamente, é mais consentânea com a prossecução do 

interesse público e, sobretudo, com a redução do impacte ambiental acrescido que a realização de duas obras 

infraestruturais de grande dimensão ocorram no mesmo momento numa zona particularmente sensível da 

Cidade de Lisboa, com um potencial imenso de criar severas perturbações do tráfego automóvel e pedonal, e 

que assegura a conciliação adequada dos interesses públicos e privados em presença.  
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Comentário da CA: 

Considera-se de salientar os seguintes aspetos relativamente às exposições recebidas: 

 Troço São Sebastião - Estação Amoreiras/Campolide – relativamente à opção pela estação Amoreiras em 

detrimento da estação Campolide, de salientar que o projeto do “Prolongamento da Linha Vermelha, entre 

São Sebastião e Campolide”, objeto do procedimento de AIA em 2008 previa uma Estação em Campolide, 

na Rua Marquês de Fronteira, junto ao cruzamento com a Rua Artilharia Um e a Av. Miguel Torga. Nesta 

data o proponente considerou, de acordo com o EIA, no âmbito da análise de alternativas que relativamente 

à Estação Campolide prevista em 2009 no PER, que: 

“Comparando as hipóteses 2+24A e 24A (que diferem apenas na existência da estação Campolide, na 

2+24A, com diferença na localização da estação Amoreiras), conclui-se que o benefício de construir a 

estação Campolide não compensa o seu custo. Verifica-se que a estação Amoreiras da 24A, consegue atrair 

a maior parte dos passageiros de Campolide + Amoreiras da 2+24A. No entanto, a consideração da estação 

Campolide não foi abandonada nesta fase por se tratar de uma estação prevista no PER 2009 e PDM.”  

 

Numa análise posterior, optou o proponente por introduzir no âmbito do Estudo de Viabilidade uma hipótese 

de traçado em viaduto na zona de Alcântara, passando a considerar-se as Variantes C3, B e C, sendo que 

a Variante C3 correspondia à hipótese de traçado 24A, e que foi a que de acordo com o EIA a que obteve 

a melhor pontuação global no conjunto das oitos hipóteses inicialmente estudadas, mas com término em 

Alcântara. Assim, nesta fase foi abandonada a possibilidade de uma Estação em Campolide. De salientar 

que este projeto foi sujeito a AIA sem qualquer alternativa de traçados, não tendo assim existido qualquer 

avaliação ambiental das mesmas. 

 

 Troço Amoreiras - Estação de Campo de Ourique – relativamente ao facto de ser mencionada a proximidade 

da estação Estrela a localização da Estação Campo de Ourique no jardim Teófilo Braga (Jardim da Parada) 

é contestada face aos impactes neste espaço de lazer pela afetação do seu património natural classificado 

e nos incómodos que irá causar nas populações, tendo-se proposto nesse âmbito alternativas a esta 

localização. Sobre este aspeto refere-se o mesmo que na Estação Campolide, de referir que nas soluções 

estudada esta estação na Variante B também se encontrava com outra localização no entanto tal veio a 

ser abandonado, com os fundamentos já mencionados. Desta forma o EIA em fase de Estudo Prévio apenas 

apresenta uma solução de localização. De salientar que no âmbito da sessão de esclarecimento que 

decorreu no passado dia 26 de maio, foi mencionado pelo proponente que no âmbito do aprofundamento 

dos estudos se prevê uma menor afetação dos exemplares arbóreos (apenas serão removidos seis lódãos 

(quatro que podem ser substituídos, dois que podem ser replantados) e que vai ser retirado um dos poços 

de ataque. 

 

De referir que as preocupações no âmbito da afetação do jardim Teófilo Braga vão também ao encontro das 

preocupações da CA, designadamente na proposta de medidas no sentido de minimizar estas afetações. 
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Troço Campo de Ourique - Estação Infante Santo – relativamente às preocupações dos moradores do 

prédio sito na Av. Infante Santo, n.º 67 que pretendem ser esclarecidos sobre a localização exata dos acessos, 

e se alguma das soluções em estudo implica processo expropriativo, uma vez que está previsto um acesso à 

estação no logradouro pertença do condomínio, considera-se que a mesma deve ser acautelada em fase de 

projeto de execução. Também se referiu a proximidade à Estação Estrela. 

 

Troço Infante Santo - Viaduto e Estação Alcântara – Relativamente aos vários aspetos mencionados, 

refere-se: 

 Os principais aspetos são a afetação do património, designadamente do Baluarte do Livramento, da 

Casa de Goa. 

 Atravessamento do Palácio das Necessidades, com a afetação de património natural.  

 A necessidade de demolições e afetação de outras que se localizam na proximidade do viaduto. 

 Impactes na paisagem, resultantes do atravessamento em viaduto. 

 Estação Alcântara pelo efeito barreira degradação da qualidade de vida, possibilidade de afetação de 

um património antigo com mais de 100 anos em termos de estabilidade, tendo sido propostas novas 

soluções de traçado. 

 

Considerou-se, ainda, de ponderar na decisão os seguintes aspetos mencionados nas exposições recebidas: 

 Considerar a velocidade máxima de projeto para 70 km/h. 

 Rever as condições de ventilação da estação Alcântara, no caso de não estar prevista, atendendo às suas 

caraterísticas. 

 Rever as saídas de emergência eventualmente com alargamento das previstas e criação de outras, por 

exemplo nos topos da estação e a clarificação dos desenhos. 

 Para os moradores dos edifícios da Rua da Costa n.ºs 21, 23, 31 e 33; Rua Alcântara, n.º 26; Calçada da 

Tapada, n.º 12: 

 Avaliar a possibilidade de instalação de medidas de redução de ruido e vibrações nas habitações e 

prever locais alternativos de estacionamento. 

 Monitorizar os riscos e obras de reparação sempre que necessário durante toda a fase de construção 

e exploração. 

 Possibilidade de negociar para quem estiver interessado numa proposta de expropriação.  

 Indemnizar os proprietários dos logradouros expropriados. O logradouro do prédio da Calçada da 

Tapada n.º 8 a n.º 12 é parte comum de todos os proprietários.   

 Consultar a Águas do Tejo Atlântico uma vez que poderá existir interferência com a conduta elevatória 

CE3 de Alcântara do sistema de saneamento em alta para implantação dos pilares do viaduto. 

 
 Articular/compatibilizar o projeto e respetiva fase de obra com Loteamento n.º 02/2016, localizado entre 

a Av. Conselheiro Fernando de Sousa, a Av. Engenheiro Duarte Pacheco, a Rua da Artilharia Um e a Rua 

Marquês da Fronteira.  
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8. CONCLUSÕES 

 

O projeto relativo ao “Prolongamento da Linha Vermelha São Sebastião – Alcântara” localiza-se no concelho de 

Lisboa, nas freguesias de Avenidas Novas, Campolide, Santo António, Campo de Ourique, Estrela e Alcântara. 

Foi apresentado em fase de Estudo Prévio e tem como principal objetivo integrar a zona poente da cidade de 

Lisboa na rede do Metropolitano.  

 

O projeto foi submetido a AIA, ao abrigo da alínea h) do n.º 10, do Anexo II do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, 

de 31 de outubro, na sua atual redação. 

 

O projeto afeta área sensível no âmbito do definido na subalínea iii), da alínea a), do Art.º 2º do RJAIA, uma 

vez que o traçado atravessa as seguintes Zonas Especiais de Proteção do Património Cultural: ZEP do Conjunto 

do Palácio das Necessidades; ZEP conjunta do Museu Nacional de Arte Antiga / Igreja de São Francisco de Paula 

/ Edifício do extinto Convento das Trinas do Mocambo / Chafariz da Esperança (no limite desta ZEP); ZEP 

conjunta da Mãe de Água e Aqueduto das Águas Livres (troço das Amoreiras), da Fábrica das Sedas e do edifício 

na Travessa da Fábrica das Sedas (no limite da ZEP); e, ZEP da Cadeia Penitenciária de Lisboa.  

 

Embora não abrangidos pela designação de área sensível o traçado implanta-se sob o Jardim Teófilo Braga 

(Jardim da Parada) em Campo de Ourique no qual se localizam 3 exemplares arbóreos classificados (Arvoredo 

de Interesse Público) de acordo com o Diário do Governo n.º 90 (2.ª série), de 19 de abril de 1947, classificação 

revista pelo Despacho n.º 8497/2018, de 3 de setembro.   

 

O traçado implanta-se também, no alinhamento do Baluarte do Livramento, classificado no Plano Diretor 

Municipal de Lisboa como Património Municipal. 

 

De acordo com o proponente foram estudadas várias alternativas de traçado, em função das diferentes e muitas 

condicionantes físicas existentes ao longo deste eixo, nomeadamente as diferenças altimétricas consideráveis 

entre os vários pontos de importância significativa para implantação das estações.  

 

Assim, e como principais antecedentes de projeto foram mencionados no EIA o Plano de Expansão da Rede de 

Metropolitano de Lisboa para o período de 2010 a 2020 (PER 2010-2020), que integra a criação de um “Arco 

Sul” ligando a zona ocidental da Cidade à Gare do Oriente, através da ligação Alvito, Prazeres, Campo de 

Ourique, Amoreiras e Campolide, inserindo-se em S. Sebastião na atual Linha Vermelha, e ainda de uma “antena 

Alcântara - Campo de Ourique” contemplando, entre outros, o prolongamento da Linha Vermelha da rede de 

metro a partir da estação de São Sebastião para a zona ocidental da cidade – Alcântara e Alvito. 
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Com base nesse Plano de Expansão da Rede foram desenvolvidos estudos de detalhe para uma análise do 

prolongamento da Linha Vermelha para ocidente, em particular, das alternativas de traçado entre São Sebastião 

II e Alto Santo Amaro. 

 

O primeiro consistiu no Relatório Preliminar do Estudo de Viabilidade, datado de 02/07/2020, e correspondeu 

ao estudo de caracterização e diagnóstico dos corredores propostos para oito hipóteses alternativas (designadas 

de Hipótese 2+24A, Hipótese 9+23A, Hipótese 23A, Hipótese 24A, Hipótese 25, Hipótese 28, Hipótese PDM 

Alvito, Hipótese PDM Alcântara). Os resultados obtidos na análise preliminar levaram a que o proponente: 

 abandonasse a alternativa de prolongamento para o Alvito, dada a reduzida procura de passageiros e, 

consequentemente, o resultado económico-financeiro (as estações Alvito e Prazeres situavam-se numa 

zona com muito reduzida atração/geração de viagens); 

 abandonasse a alternativa de prolongamento prevista no PER 2009 para Alcântara dados os elevados riscos 

geológico-geotécnicos e hidrológicos na zona onde se localizava a estação Alcântara, associado ao elevado 

custo de investimento devido à sua extensão e número de estações, sem retorno que justificasse em termos 

de acréscimo de procura na rede ML; e, a estação Lapa ficava a uma profundidade muito elevada e com 

baixa procura e a estação Estrela ficava demasiado próxima da futura estação Estrela da Linha Circular; 

 abandonasse a construção de uma estação em Campolide, uma vez que comparando a Hipóteses 2+24A 

e a Hipótese 24A (que diferem apenas na existência da estação Campolide, na Hipótese 2+24A, com 

diferença na localização da estação Amoreiras), concluíram que o benefício de construir a estação 

Campolide não compensava o seu custo e que, a estação Amoreiras da Hipótese 24A, conseguia atrair a 

maior parte dos passageiros de Campolide + Amoreiras da Hipótese 2+24A; 

 optasse por dar seguimento à melhor opção em viaduto (a Hipótese 24A) e à melhor opção em túnel (a 

Hipótese 28); 

 abandonasse a estação do Alto de Santo Amaro uma vez que, em todas as Hipóteses de traçado, tem uma 

procura relativamente baixa, justificada apenas pela sua ligação ao LIOS. 

 

No final deste Estudo Preliminar, com o desenvolvimento dos estudos do novo sistema de transportes LIOS - 

metro ligeiro de superfície, houve uma alteração da localização do término, do Alto de Santo Amaro para 

Alcântara com correspondência com o LIOS nessa estação, tendo assim sido consideradas três hipóteses, 

totalmente enterradas, de modo a minimizar o impacte da interferência visual causado pelo viaduto em 

Alcântara, para o desenvolvimento no Relatório Final, as Variantes A (Hipótese 28), B (Hipótese 2+24A) e C 

(Hipótese 28, com alteração da localização da estação Infante Santo). 

 

Posteriormente, foi desenvolvido o Relatório do Estudo de Viabilidade, datado de 20/11/2020, que correspondeu 

ao estudo para as Variantes do Traçado C3, B e C do Prolongamento da Linha Vermelha São Sebastião II – 

Alcântara. Estas Variantes resultaram do facto de com o desenvolvimento de estudos mais pormenorizados e 

com o objetivo de reduzir/minimizar as interferências com o caneiro de Alcântara, se ter optado por introduzir 

uma hipótese de traçado em viaduto na zona de Alcântara, a Variantes C3, que correspondia à Hipótese de 
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traçado 24A, com melhor pontuação global no conjunto das oitos hipóteses inicialmente estudadas, mas com 

término em Alcântara. No entanto, e uma vez que implicava a demolição de cerca de 25 edifícios, não mereceu 

acordo por parte da Câmara Municipal de Lisboa, pelo que o seu traçado foi otimizado, em viaduto, dando 

origem à Variante C3.1, que reduzia significativamente o impacte no edificado. 

 

Por último, o proponente recorreu ao Laboratório Nacional de Engenharia Civil, que elaborou um parecer, datado 

de 09/03/2021, onde no trecho entre o Palácio das Necessidades e o Término de Alcântara efetuou a análise 

comparativa das soluções Variante C e Variante C3.1 e onde concluiu que, do ponto de vista geotécnico, o 

atravessamento do Vale de Alcântara em túnel apresentava uma complexidade mais elevada e riscos mais 

elevados na Variante C, totalmente enterrada, que na Variante C3.1, em viaduto, devido às condições 

hidrogeológicas e geotécnicas do local de inserção da obra, com atravessamento sob o Caneiro de Alcântara e 

sob o túnel de implantação da Ligação Ferroviária Desnivelada, da Infraestruturas de Portugal. 

 

Na Variante C3.1, o corpo central da Estação Alcântara construído sobre viaduto localizava-se sobre a Praça 

General Domingos de Oliveira, com impacte visual gerado pela volumetria da estação, pelo que foi acordado 

com a Câmara Municipal de Lisboa, de forma a reduzir esse impacte e permitir uma melhor inserção urbana da 

estação e dos seus acessos e uma interface modal mais eficiente com o sistema LIOS, deslocar o corpo da 

estação para o espaço ocupado pelas vias rodoviárias do acesso à Ponte 25 de Abril (Av. da Ponte), mantendo-

se o mesmo traçado ferroviário previsto para a Variante C3.1. A esta solução, com a estação de Alcântara 

localizada no ramo de acesso à Ponte 25 de Abril, designou-se por Variante C3.4. De acordo com o proponente 

esta solução será possível com o ajustamento do traçado rodoviário em planta e perfil longitudinal das vias 

rodoviárias, mantendo a mesma capacidade de tráfego atual. Refere-se no EIA que o projeto do Ramal de 

Acesso à Ponte 25 de Abril constitui um projeto autónomo em estudo entre o Instituto da Mobilidade e 

Transportes, a Câmara Municipal de Lisboa e o Metropolitano de Lisboa.  

 

Neste contexto, foi selecionada pelo proponente para o desenvolvimento do Estudo Prévio objeto desta 

avaliação a solução de traçado da Variante C3.4, que corresponde ao prolongamento da Linha Vermelha entre 

São Sebastião e Alcântara que se inicia a partir da zona já construída, localizada após a Estação de São Sebastião 

e será materializado com a construção de um túnel de via dupla a partir da zona junto ao Palácio da Justiça até 

Alcântara, com uma extensão total de cerca de 4,1 Km, incluindo cerca de 380 m, em viaduto, na parte final 

do traçado. Ao longo do traçado prevê-se a construção de três estações enterradas: Estação Amoreiras, Estação 

Campo de Ourique e Estação Infante Santo e uma estação à superfície, em Viaduto, a Estação Alcântara. Inclui, 

ainda a execução de 3 poços de ventilação: PV1, PV2 e PV4 (o PV3 foi abandonado) que coincidem, na fase de 

obra, com os poços de ataque da escavação do túnel e, que no futuro, serão os pontos de acesso para 

manutenção, entrada de meios de socorro e saídas de emergência, caso necessário. 
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A jusante da Estação Campo de Ourique, da Estação Infante Santo e no troço final do término da Estação 

Alcântara, a secção do túnel, contará com uma terceira via (via tripla) para resguardo/parqueamento de 

comboios. 

 

O viaduto será executado em estrutura metálica ligeira em treliça apoiado em três pilares com uma laje de 

betão sobre a qual os carris assentam. No enfiamento da Muralha do Baluarte do Livramento, através do qual 

este emerge será atravessado um edifício que se prevê ser demolido e reconstruídas as paredes exteriores, 

prevendo-se também que o edificado existente permaneça, se possível, apesar de terem sido identificadas 

construções adjacentes à Estação de Alcântara e ao Baluarte do Livramento que serão demolidas.  

 

Devido ao grande desnível existente entre os dois pontos de ligação deste projeto, a inclinação máxima (i = 

4%) foi aplicada em grande parte do traçado. 

 

Em relação aos métodos de construção prevê-se o recurso ao método NATM (New Austrian Tunnelling Method) 

na generalidade do traçado e a escavação a céu aberto na aproximação ao viaduto da Estação de Alcântara, a 

montante, no troço entre a Muralha do Chafariz das Necessidades e a Muralha do Baluarte do Livramento e, a 

jusante da mesma estação. 

 

Na estimativa mais favorável prevê-se uma procura previsível de 71 861 passageiros diários, ou seja, um volume 

de passageiros de cerca de 26 milhões por ano. 

 

Em termos de instrumentos de gestão do território, o projeto enquadra-se nas orientações e normas territoriais 

do PROT AML (RCM n.º 68/2002, de 8/4). Este instrumento está considerado/incorporado no PDM de Lisboa 

em vigor (Aviso n.º 11622/2012 e sequentes dinâmicas). Segundo o PDM, recai parcialmente na “UOPG 4 - 

Avenidas Novas”, na “UOPG 8 - Campo de Ourique/Santos” (entre a Rua das Amoreiras e Rua Maria Pia) e na 

“UOPG 9 – Ocidente” (a oeste da Rua Maria Pia). Abrange exclusivamente solo urbano em “Espaço Consolidado”, 

como “Espaços centrais e habitacionais”, (Traçados urbanos A, B e C), “Espaços verdes” (de recreio, de proteção 

e de enquadramento) e “Espaço de uso especial de equipamentos” e em “ Espaços a consolidar”, como “Espaços 

centrais e habitacionais a consolidar”, “Espaços centrais e habitacionais a consolidar-POLU”, “Espaços verdes 

de recreio e de produção”, “Património classificado/em vias de classificação”, Geomonumento, zona de nível 

arqueológico III, rede viária, túnel ferroviário, estações de Metro previstas (cf. Planta de Ordenamento -1 – 

Qualificação do Espaço Urbano), aplicando-se o disposto nos artigos 12.º e 13.º, 17.º e 18.º, 22.º a 24.º, 37.º, 

42.º, 60.º, 81.º. 

 

As disposições do Plano de Urbanização de Alcântara na sua área de intervenção prevalecem sobre as do PDM. 

O projeto não acompanha o traçado/canal ferroviário previsto no referido PU de Alcântara. 
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São abrangidas, em túnel e/ou em superfície, várias categorias e subcategorias de espaço em solo urbano e 

zonas de proteção de património classificado, servidão do aeroporto de Lisboa, servidões de infraestruturas 

rodoviárias e ferroviárias, e caneiro de Alcântara, aplicando-se o disposto nos artigos 10.º, 19.º, 20.º, do Plano 

de Urbanização de Alcântara. O projeto tem interferência com o disposto no regulamento do Plano, uma vez 

que a demolição de edifícios prevista na área de vigência deste plano deverá ser autorizada atendendo ao 

disposto no artigo 20.º do seu regulamento, pelo que deve ser salvaguardado o parecer a emitir pela Câmara 

Municipal de Lisboa e restantes entidades competentes sobre servidões/restrições aplicáveis. 

 

O projeto não corresponde ao traçado/espaço canal previsto no Plano de Pormenor das Amoreiras, situação 

que terá de ser enquadrada/resolvida pela Câmara Municipal de Lisboa. Afeta em túnel (em profundidade) 

apenas a subcategoria “Área consolidada, edificação existente a manter”. Tratando-se exclusivamente de 

intervenção em túnel não se aplica qualquer disposição. Não se identifica desconformidade do EIA com a 

disciplina deste Plano de Pormenor, salvaguardado o parecer a emitir pela Câmara Municipal de Lisboa e 

restantes entidades competentes sobre servidões/restrições aplicáveis. 

 

O projeto, também, não corresponde ao traçado/espaço canal previsto no Plano de Pormenor da Artilharia Um, 

situação que também terá de ser enquadrada/resolvida pela Câmara Municipal de Lisboa. Atento o traçado 

selecionado/em estudo ser distinto e por isso já não estar prevista a estação de Campolide, substituída pela 

estação Amoreiras, afirma o proponente que já não há enquadramento para aplicação do disposto no n.º 2 do 

artigo 18.º (“… que o projeto da ampliação da rede do metropolitano de Lisboa deve prever, caso seja possível, 

a exposição ao público do troço do Aqueduto, …”). Relativamente à sobreposição com os Lotes 2 e 5 da subárea 

R, regulada no artigo 8.º, poderá haver conflito/desconformidade entre a cota do túnel de acesso à estação e 

o número de pisos em cave (máximo de 6) permitido para as respetivas edificações. Terão de ser articuladas e 

resolvidas com a Câmara Municipal de Lisboa, as divergências e eventuais desconformidades entre o projeto e 

a disciplina do Plano de Pormenor e projetos consequentes. 

 

A interferência com área do Plano de Pormenor de Reabilitação Urbana do Campus de Campolide poderá ocorrer 

com a localização de estaleiro de apoio à obra, na área do parque de estacionamento do Palácio de Justiça. 

Não se afigura haver incompatibilidade, sem prejuízo da verificação/aferição em fase de projeto de execução. 

 

De acordo com o EIA e da avaliação efetuada, considera-se que será na fase de exploração que os impactes 

positivos do projeto irão ocorrer, encontrando-se na sua maioria associados aos principais objetivos do projeto, 

e ocorrerão no âmbito dos fatores socioeconomia e ordenamento do território. Resultam do funcionamento da 

nova rede de mobilidade que permitirá ganhos de tempo, poupanças e novos estímulos à competitividade 

económica dos locais onde o projeto se insere, com benefícios para a cidade de Lisboa e para a população que 

nela circula. O prolongamento da rede de metropolitano também vai contribuir para os processos de 

regeneração em curso na cidade de Lisboa, no seu modelo territorial e no seu quadro da vida urbana, com 

reflexos evidentes num dos seus aspetos centrais – a mobilidade. 
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Também no fator qualidade do ar se perspetiva a ocorrência de impactes positivos, na fase de exploração, 

resultantes da transferência modal da rodovia para a ferrovia, com diminuição do transporte privado, com 

diminuição das emissões dos poluentes atmosféricos gerados pelos transportes rodoviários. No âmbito das 

alterações climáticas, na fase de exploração, a redução da utilização de transporte individual por transferência 

modal, resulta num impacte positivo, a destacar, evitando-se a emissão de GEE associados (16 239 t CO2 eq/ano 

no cenário com LIOS e com ligação mecânica). Face às emissões de CO2 equivalente representativas do tráfego 

rodoviário atual do concelho de Lisboa (941 kton, relativos a 2019), o projeto tenderá a promover uma redução 

de cerca de 1% nas emissões deste setor. De salientar que esta redução tenderá a ser mais significativa em 

termos locais, considerando a transferência modal da rodovia para o metro que o projeto promoverá nas vias 

rodoviárias próximas do traçado em estudo, com potencial de afetação. 

 

No fator Saúde Humana, em termos de qualidade de vida para a população, é de realçar os impactes positivos 

ao nível da mobilidade e da melhoria da vivência na cidade de Lisboa, com destaque para a população residente 

nas freguesias de Campo de Ourique, Estrela/Infante Santo e Santo António.  

 

Os impactes negativos do projeto ocorrerão principalmente na fase de construção, foram classificados na sua 

maioria de pouco significativos, no entanto, em algumas situações consideraram-se significativos a muito 

significativos. Assim, salientam-se os seguintes, para os fatores avaliados: 

 Geologia – impactes resultantes da movimentação de terras e depósito de materiais sobrantes não 

contaminados (estimam-se volumes de escavação de 544 813 m3); impactes na geologia resultantes dos 

riscos naturais, designadamente: impacte nos processos erosivos e na estabilidade do maciço resultantes 

do desmonte do maciço rochoso, com potenciais implicações diretas na segurança de pessoas, animais e 

bens (na área do projeto ocorre uma zona de Suscetibilidade de ocorrência de Movimentos de Massas em 

vertentes classificada como elevada na zona do vale de Alcântara, mais precisamente na encosta da Calçada 

do Sacramento para o Largo de Alcântara, onde se prevê que o túnel termine e o trajeto passe a ser em 

viaduto); impacte no património geológico: verifica-se a afetação da área de proteção definida no PDM de 

Lisboa do Geomonumento Av. Infante Santo 1 (a oeste da avenida, do lado direito no sentido descendente, 

sobreposto ao trajeto do projeto e muito perto da futura estação da Infante Santo), e a proximidade a 

outro Geomonumento desta avenida cuja integridade pode ser posta em causa; impactes em valores 

geológicos ainda não identificados designadamente pela potencial afetação de cavidades ou grutas com 

eventual valor geológico, e pela ocorrência de achados paleontológicos com valor científico-didático; e, em 

caso de sismo, a construção em zonas com Vulnerabilidade sísmica muito elevada, como é o caso do Vale 

de Alcântara, poderá resultar na afetação de pessoas, animais e bens.  

 Recursos Hídricos Superficiais - impactes induzidos pelo projeto na qualidade da água, no que respeita à 

gestão de águas residuais e pluviais contaminadas; impactes resultantes da instalação dos estaleiros, 

designadamente no que respeita à inundabilidade, uma vez que as localizações previstas para dois 

estaleiros na sua totalidade e para um estaleiro de forma parcial, ambos na zona de Alcântara, sobrepõem-
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se a uma área de muito elevada vulnerabilidade às inundações, de acordo com a cartografia de 

vulnerabilidade às inundações do PDM de Lisboa; na fase de exploração, potencial agravamento da 

vulnerabilidade à inundação na envolvente, e em particular nos edifícios confinantes com o projeto. 

 Recursos Hídricos Subterrâneos - alteração do padrão hidrodinâmico do fluxo subterrâneo, com a 

consequente e provável afetação da alimentação de captações subterrâneas particulares, que se localizem 

próximo das infraestruturas do projeto, designadamente os cinco furos particulares identificados, causando 

um rebaixamento dos níveis estáticos ou um eventual esgotamento das captações; rebaixamento artificial 

do nível piezométrico resultante da interseção do nível freático causada pelas escavações e a provável 

necessidade de efetuar bombagens de águas subterrâneas afluentes às frentes de obra; provável afetação 

direta, com destruição das infraestruturas hidráulicas de um furo vertical (furo vertical junto à Casa de Goa, 

com coordenadas geográficas 38,70664° N / 9,17215° W), se se confirmar a localização indicada; impactes 

na qualidade das águas, resultante quer de eventuais escorrências e/ou infiltrações de substâncias químicas 

de natureza diversa, quer de problemas de estanquidade de fossas séticas, destinadas ao armazenamento 

de efluentes domésticos a utilizar na obra; na fase de exploração, ocorrência de efeito barreira à normal 

circulação da água subterrânea, criado principalmente pelo túnel e estações subterrâneas e o consequente 

redireccionamento do fluxo de água subterrânea e/ou a subida dos níveis freáticos a montante das 

infraestruturas construídas, tendo em conta o sentido preferencial do escoamento subterrâneo, estando 

em causa a segurança de pessoas e de bens, principalmente no troço da linha que se desenvolve entre o 

início da Estação de Infante Santo até ao início do viaduto de Alcântara, junto à ocorrência patrimonial 

denominada Baluarte do Livramento, onde afloram os calcários da Formação da Bica (C2Bi). 

 Ruído – aumento dos níveis de ruído resultantes do funcionamento de equipamentos e máquinas afetos às 

atividades construtivas; na fase de exploração, aumento dos níveis de ruído resultantes da circulação das 

composições no viaduto de Alcântara. 

 Vibrações – aumento dos níveis de vibração resultantes do funcionamento de equipamentos e máquinas 

afetos às atividades construtivas em zonas onde existem recetores com ocupação sensível às vibrações, 

nomeadamente em áreas próximas de obras à superfície e poços de ataque e em áreas com menor 

profundidade de escavações subterrâneas: entre cerca do PK 0+500 e cerca do PK 0+800; entre cerca do 

PK 0+950 e cerca do PK 1+000; entre cerca do PK 1+550 e cerca do PK 1+800; entre cerca do pk 2+080 

e cerca do pk 2+140; entre cerca do pk 2+400 e cerca do pk 2+600; entre cerca do pk 2+950 e cerca do 

pk 3+700; no âmbito da análise de risco potencial ocorrência de perigo associado a vibrações provocadas 

por equipamentos de escavação subterrânea; na fase de exploração, em todos os recetores sensíveis 

identificados verifica-se a sensação de incomodidade às vibrações para níveis que não se consideram 

aceitáveis e a ocorrência de ruído re-radiado que afetará a população e, em particular, a sua saúde e bem-

estar; no âmbito da análise de risco, ocorrência de potencial perigo resultante da ineficácia ou menor 

eficácia dos sistemas a implementar. 

 Alterações Climáticas – aumento dos GEE resultante das atividades de construção (emissão de CO2 

equivalente de cerca de 36 mil toneladas e para a fase de exploração, e a emissão indireta de CO2 de 888 

toneladas por ano, devido ao consumo energético previsto para o material circulante e inerente ao 
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funcionamento das estações), e redução da capacidade de sumidouro resultante do corte de árvores; na 

fase de exploração, a possibilidade de aumento da frequência e intensidade dos fenómenos extremos, 

designadamente inundações rápidas, sobretudo se associado a fenómenos de precipitação intensa 

atendendo à localização de parte do projeto em zonas classificadas na carta Riscos Naturais e Antrópicos I 

da Planta de Ordenamento do PDM de Lisboa como áreas de vulnerabilidade a inundações – como é o caso 

da Av. Infante Santo, Av. de Ceuta e zona de Alcântara.  

 Sistemas Ecológicos – afetação de Arvoredo de Interesse Público e de outro arvoredo no Jardim Teófilo 

Braga (jardim da Parada) em Campo de Ourique, nomeadamente no que diz respeito à afetação da sua 

integridade; perturbação para a fauna existente, e perda de locais de refúgio/abrigo para algumas espécies. 

 Solo e Uso do Solo – compactação e contaminação do solo resultantes das escavações e transporte de 

terras; e alteração do uso do solo pela presença à superfície dos acessos às estações do metro a criar, dos 

poços de ventilação e do troço em viaduto entre o Largo das Necessidades e a futura Estação de Alcântara. 

 Socioeconomia - afetação das populações residentes e das atividades económicas que utilizam a área; 

demolição de edifícios clássicos, que afetará diretamente a população residente, os proprietários desses 

edifícios e os proprietários dos estabelecimentos comerciais; aumento dos níveis de ruído e vibrações, 

degradação da qualidade do ar; perturbação do normal funcionamento dos estabelecimentos comerciais 

bem como ainda as interferências na mobilidade e os condicionamentos de tráfego; perda de lugares de 

estacionamento nas áreas mais críticas, como as envolventes às Estações de Campo de Ourique e Infante 

Santo. 

 Qualidade do Ar – degradação da qualidade do ar pelo acréscimo de emissões de poluentes, associado à 

construção das Estações e Poços de Ventilação e às atividades nos estaleiros, para os recetores que se 

localizam na proximidade dos mesmos. 

 Ordenamento do Território – o traçado não acompanha o traçado/canal ferroviário previsto no Plano de 

Urbanização de Alcântara, não corresponde ao traçado/espaço canal de reserva para o ML previsto no 

Plano de Pormenor das Amoreiras, não corresponde ao traçado/espaço canal de reserva para o ML previsto 

no Plano de Pormenor da Artilharia Um e verifica-se ainda um conflito/desconformidade entre a cota do 

túnel de acesso à estação e o número de pisos em cave (máximo de 6) permitido para as respetivas 

edificações. 

 Saúde Humana - intensificação dos efeitos negativos já existentes; na saúde dos residentes e utilizadores 

dos espaços onde se prevê intervenções à superfície; perturbações do sono resultante dos aumentos dos 

níveis de ruído, principalmente na zona do viaduto de Alcântara; incómodos da população na envolvente 

das áreas de estaleiro, que contribuirão para reduzir o bem-estar da população que frequentará estes 

locais; incómodos resultantes do aumento dos níveis de vibração; constrangimentos da mobilidade e 

presença de elementos intrusivos que poderão induzir maiores níveis de stresse e um maior desgaste físico 

e mental nos residentes e utilizadores destas áreas, que constituem fatores de risco psicossociais; 

impossibilidade de usufruir, ainda que temporariamente, de alguns espaços de lazer importantes para as 

populações locais, como são por exemplo o Jardim da Parada, em Campo de Ourique. 
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 Património - afetação das seguintes Ocorrências Patrimoniais, para a construção do viaduto que atravessa 

o Vale de Alcântara: Oc. 1A, Baluarte do Livramento e Associação Casa de Goa; 137 [edifício da Rua da 

Costa, n.º 8 a 20], 138 [Pátio dos Quintalinhos / Pátio Operário] e Núcleo B [conjunto arquitetónico da Rua 

da Costa] resultantes das ações de demolição parcial ou total dos edifícios localizados contiguamente ao 

Baluarte do Livramento e da execução do projeto; Oc. 63, Palácio Fiúza, e o Núcleo A conjunto arquitetónico 

da Rua de Alcântara, onde está prevista a demolição parcial das ocorrências; Oc. 2 e 30, ramais do 

Aqueduto das Águas Livres, correspondem a património imóvel classificado, cujos ramais em galeria 

subterrânea são atravessados pelo traçado em diversos locais e cujo estado de conservação e profundidade 

não são conhecidos com exatidão; afetações por intervenções à superfície do: PV01 – “ZEP conjunta da 

Mãe de Água e Aqueduto das Águas Livres (troço das Amoreiras), da Fábrica das Sedas e do edifício na 

Travessa da Fábrica das Sedas, 37-49”; PV02 – Zona geral de proteção (ZGP) do “Aqueduto das Águas 

Livres, seus aferentes e correlacionados” e PV04 – Zona geral de proteção (ZGP) da “Tapada da Ajuda 

(conjunto intra-muros)”; e, impactes resultantes da propagação das vibrações na generalidade das 

ocorrências atrás referidas, designadamente na Oc. 12, Caneiro de Alcântara. 

 Paisagem – desarborização por necessidade técnica da execução da obra e por coincidir com o local de 

implantação das saídas das estações e pontos de ventilação, a ocorrer nomeadamente: na Rua Marquês 

de Fronteira - local da instalação do Estaleiro do Estacionamento do Palácio da Justiça que poderá implicar 

a afetação de algumas árvores na envolvente da Ponte de Monsanto, na Av. Conselheiro Fernando de 

Sousa - local da instalação do estaleiro Campolide/Amoreiras onde se prevê a afetação de um alinhamento 

de amoreiras, na Rua Gorgel do Amaral - local de implantação e instalação do estaleiro do ponto de 

ventilação PV01 com afetação de elementos do estrato arbóreo, arbustivo e herbácea, no Jardim Teófilo 

Braga (Jardim da Parada) - local de implantação do túnel e instalação do estaleiro da estação de Campo 

de Ourique, uma vez que a passagem sob o jardim poderá afetar o sistema radicular de arvoredo 

classificado podendo comprometer a sua vitalidade e o seu abate traduzir-se-á numa perda significativa de 

valor natural e visual, que demorará muito tempo a recuperar com as novas plantações (na sua envolvente 

prevê-se o abate de: 1 exemplar de Celtis australis na Rua Tomás de Anunciação, um alinhamento de 7 

exemplares de Celtis australis com alguns sinais de decrepitude na Rua Almeida e Sousa, 2 alinhamentos 

de Celtis australis com alguns sinais de decrepitude na Rua Infantaria 16 e na Rua 4 de Infantaria); na 

área expectante no final da Rua Prof. Gomes Teixeira - local de implantação e instalação do estaleiro do 

ponto de ventilação PV02 com afetação potencial de elementos do estrato arbóreo, arbustivo e herbáceo, 

na Avenida Infante Santo - local da instalação do Estaleiro da Estação de Infante Santo onde se prevê a 

afetação de 1 exemplar de Celtis australis; 1 exemplar de Crataegus monogyna e 1 exemplar de Populus x 

canadensis, no interior do quarteirão entre a Av. Infante Santo e a Calçada das Necessidades - local de 

implantação e instalação do estaleiro da Estação Infante Santo com afetação de pelo menos 12 exemplares 

não identificados, no Estacionamento da Casa de Goa - local de instalação do estaleiro do Viaduto de 

Alcântara com remoção total das árvores existentes, na Rua da Costa - local de passagem do viaduto de 

Alcântara onde se prevê a afetação de 1 exemplar de Catalpa bignoides e de 1 exemplar de Tipuana tipu 

em caldeira na via pública, na Rua Maria Pia - local de passagem do viaduto de Alcântara onde se prevê a 
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afetação de um alinhamento de Celtis australis, na Avenida de Ceuta - local de passagem do viaduto onde 

se prevê a afetação de 1 exemplar de Liquidambar styraciflua em caldeira na via pública, na Rua da Quinta 

do Jacinto (Alcântara) - local de instalação do estaleiro da Estação de Alcântara onde se prevê a afetação 

de 3 exemplares de Celtis australis, 3 exemplares de Cercis siliquastrum em caldeira na via pública e 2 

exemplares não identificados, na Praça General Domingos de Oliveira (Alcântara) - local de passagem do 

viaduto onde se prevê a afetação de 1 exemplar de Jacaranda mimosifolia e, na encosta junto ao acesso a 

Ponte 25 de Abril - local de implantação e instalação do estaleiro do ponto de ventilação PV04 com afetação 

de elementos do estrato arbóreo, arbustivo e herbáceo; na fase de exploração a vibração pode implicar a 

afetação física irreversível do sistema radicular, podendo comprometer a estabilidade biomecânica dos 

exemplares; a proximidade da vegetação aos poços de ventilação poderá interferir com o bom 

desenvolvimento da mesma; alteração da morfologia do terreno que irá ocorrer principalmente com a 

realização de escavações a céu aberto, e no troço correspondente à Estação de Alcântara com a alteração 

do traçado de acesso à Ponte 25 de Abril; alterações na paisagem urbana que implicarão uma perda de 

valor cénico que decorre da alteração da expressão visual dos locais intervencionados durante a obra; na 

fase de exploração, alterações na paisagem urbana com perda de valor cénico que decorre da alteração 

da expressão visual dos locais intervencionados durante a obra e pela Estação de Alcântara e Viaduto que 

lhe está associado - são as estruturas construídas com impacte superior em todo o projeto, apesar de 

nunca ultrapassar a cota do edificado existente, irá ser potencialmente visível do Miradouro do Largo das 

Necessidades, e de vários locais na envolvente mais próxima produzindo um impacte visual significativo. 

 

Relativamente à Diretiva Quadro da Água (DQA), da avaliação efetuada concluiu-se que o projeto não deteriora 

o estado das massas de água nem impede que sejam alcançados objetivos ambientais estabelecidos para essas 

massas de água, uma vez que: 

 As intervenções não são suscetíveis de provocar alterações das características físicas das massas de água 

superficiais atendendo a que não há qualquer intervenção física nas mesmas. 

 As intervenções não são suscetíveis de provocar alterações do nível da massa de água subterrânea que 

impeçam o objetivo de alcançar ou manter o bom estado da massa de água. 

 Os impactes do projeto nos recursos hídricos superficiais e subterrâneos caracterizam-se por serem 

negativos, pouco significativos, de reduzida magnitude, localizados e minimizáveis e não alteram nenhum 

dos elementos de qualidade das massas de água superficiais nem o estado quantitativo da massa de água 

subterrânea. 

 

Em síntese, o projeto não implica incumprimento da DQA, não sendo necessário aplicar o procedimento previsto 

no n.º 7 do artigo 4º (4(7)) da DQA (nº5 do artigo 51º da Lei da Água). 

 

Quanto aos pareceres solicitados às entidades externas, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil 

considera que o projeto não deverá potenciar acidentes graves ou catástrofes que possam afetar pessoas e 
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bens e recomenda a implementação de um conjunto de medidas no âmbito do princípio da prevenção plasmado 

na Lei de Bases da Proteção Civil.   

 

A Câmara Municipal de Lisboa refere que o traçado não segue nenhum dos três canais estudados e delimitados 

no PDM e no Plano de Urbanização de Alcântara e que a opção C3.4 é mais impactante no que se refere à 

interferência com os valores patrimoniais e paisagísticos em presença. Releva o constrangimento quanto à 

inserção da estação de Metropolitano no canal rodoviário de acesso à ponte, com implicações não referenciadas 

no escoamento de tráfego, que acarretará consequências no agravamento do congestionamento das vias 

municipais envolventes, designadamente na Av. de Ceuta nos dois sentidos. Considera como imprescindíveis 

no âmbito das intervenções na rede rodoviária da cidade, a criação de um novo acesso à Ponte 25 de Abril, a 

norte da ETAR conforme proposto no PUA, que deve garantir a ligação ao ramo de acesso do IC15 (A5) ao IP7 

(Eixo Norte-Sul), pertencentes à rede rodoviária da Infraestruturas de Portugal e que se deve reservar a atual 

via de acesso à Ponte em Alcântara, no sentido ascendente a transporte coletivo e a trânsito local. Considera 

também, a necessidade de potencial articulação direta com a futura Estação Ferroviária de Alcântara, resultante 

da ligação entre a Linha de Cascais e a Linha de Cintura. 

 

A Direção-Geral de Energia e Geologia considera que a área de estudo poderá interferir com a rede de 

distribuição da Lisboagás GDL. A Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional considera necessário o envio 

dos projetos de pormenor pela entidade requerente para o Ministério da Defesa Nacional/Exército. A Direção 

Regional da Conservação da Natureza e Florestas de Lisboa e Vale do Tejo refere que as três áreas sujeitas à 

servidão do Regime Florestal Total - o Parque Florestal de Monsanto, a Tapada das Necessidades e a Tapada 

da Ajuda - não devem ser afetadas devendo ser integralmente preservadas, sem perturbação ou diminuição de 

qualquer tipo do coberto vegetal e arbóreo e considera que deve ser solicitado um parecer especificamente 

sobre o AIP ao ICNF. Refere a absoluta necessidade de aplicação de medidas cautelares no sentido de assegurar 

a proteção das árvores classificadas (as várias intervenções terão lugar na proximidade do Arvoredo de Interesse 

Público e respetivas Zona Geral de Proteção (ZGP)), designadamente no Jardim Teófilo Braga ou Jardim da 

Parada/Campo de Ourique: um exemplar isolado na ZGP – 20 m de Taxodium mucronatum Tem, Metrosideros 

excelsa Sol. ex Gaertn., Metrosideros excelsa Sol. ex Gaertn., na Tapada das Necessidades um conjunto arbóreo 

e várias espécies na ZGP – 50 m. Refere ainda um conjunto de medidas cautelares a implementar. 

 

A Infraestruturas de Portugal, SA considera que a inserção do projeto no vale de Alcântara e a construção da 

nova estação/interface terá um potencial impacte com: o Projeto de Desnivelamento Ferroviário de Alcântara, 

ligação desnivelada Ferroviária entre a Linha de Cintura, a Linha de Cascais e o Porto de Lisboa, bem como a 

situação existente (linha ferroviária à superfície entre a Estação de Alcântara-Terra e a Linha de Cascais) e 

acesso rodoviário à Ponte 25 de Abril, na mesma localização. Considera, face à interferência com a nova Estação 

de Alcântara um conjunto de condicionantes ao projeto do viaduto e respetivos pilares, no entanto sobre a 

interferência com a Ponte 25 de Abril e respetivos acessos rodoviários considera que o nível de desenvolvimento 

dos estudos não permite analisar os impactes na estrutura e fundações da Ponte 25 de Abril, dada a proximidade 
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a que se desenvolve, pelo que os mesmos deverão ser validados em fases posteriores, junto da IP, entidade 

responsável pela respetiva manutenção, bem como pela coordenação e gestão integrada da segurança da 

exploração rodoviária e ferroviária. Considera também que os impactes do projeto com os acessos rodoviários 

à Ponte 25 de Abril, nomeadamente da futura Estação de Alcântara com os limites da Concessão Lusoponte, 

resultantes da redução do número de vias rodoviárias de acesso à Ponte, bem como da eventual limitação do 

tipo de veículos que a ela poderão aceder a partir do Nó de Alcântara, devem ser articulados e validados com 

o IMT, representante do Concedente no Contrato de Concessão entre o Estado Português e a Concessão 

Lusoponte. Considera, ainda, um conjunto de condicionantes para que não se inviabilize a futura construção do 

Desnivelamento Ferroviário de Alcântara (prevista para o horizonte 2024-2030).  

 

O Instituto da Mobilidade e dos Transportes refere que o traçado apresenta a estação de Alcântara sobre o 

espaço ocupado pelos ramos de acesso à Ponte 25 de Abril, integrados na Concessão da Lusoponte, e uma vez 

que as soluções de obra e pós-obra para os acessos à Ponte 25 de Abril impactam diretamente na referida 

Concessão, não pode assumir um parecer final às adaptações propostas efetuar na rede rodoviária envolvente 

à futura Estação de Alcântara sem um estudo de tráfego, já solicitado ao ML, referindo também as especificações 

a que o referido Estudo deve obedecer. 

 

No que se refere à consulta pública efetuada, foram recebidas 81 exposições, sendo consentânea a importância 

do projeto para a mobilidade sustentável na cidade de Lisboa, em especial na área de Lisboa ocidental. Releva 

das exposições recebidas uma forte contestação ao traçado proposto sobre o qual a sociedade civil não foi 

auscultada para propor o desenvolvimento de traçados alternativos tendo, ao invés, sido confrontada com um 

traçado praticamente irreversível. Foram apresentados os aspetos que suscitam mais preocupação, transversais 

a cidadãos, ONGA, associações e outros representantes da sociedade civil, designadamente no Troço São 

Sebastião - Estação Amoreiras/Campolide a opção pela estação Amoreiras em detrimento da estação Campolide; 

no Troço Amoreiras - Estação de Campo de Ourique a localização da Estação Campo de Ourique no Jardim 

Teófilo Braga (Jardim da Parada) contestada face aos impactes neste espaço de lazer, pela afetação do seu 

património natural classificado e nos incómodos que irá causar nas populações, tendo-se proposto nesse âmbito 

alternativas a esta localização e referindo-se, também, a proximidade da Estação Estrela; no Troço Campo de 

Ourique - Estação Infante Santo a proximidade também à Estação Estrela e a afetação do logradouro do prédio 

sito na Av. Infante Santo, n.º 67 uma vez que está previsto um acesso à estação neste espaço; no Troço Infante 

Santo - Estação de Alcântara, onde se inclui o viaduto, a afetação do património, designadamente do Baluarte 

do Livramento, da Casa de Goa, o atravessamento do Palácio das Necessidades, com a afetação do seu 

património natural, a necessidade de demolições e afetação de outras que se localizam na proximidade do 

viaduto e os impactes na paisagem, resultantes do atravessamento em viaduto, e na Estação de Alcântara o 

efeito barreira, a degradação da qualidade de vida, a possibilidade de afetação da estabilidade de um património 

com mais de 100 anos, tendo sido propostas novas soluções de traçado. Foram apresentadas diversas medidas 

de minimização de impactes, as quais foram consideradas pela CA, nesta avaliação. 
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Face ao atrás exposto, da avaliação efetuada, dos pareceres recebidas das entidades externas consultadas e 

das exposições recebidas no âmbito da consulta pública, os impactes negativos do projeto irão ocorrer na sua 

maioria, na fase de construção da obra e apesar de poderem ter uma elevada significância, terão um caráter 

temporário, dependentes da duração da obra. Por outro lado, sendo o projeto maioritariamente subterrâneo, 

os impactes terão uma expressão mais significativa no troço entre a Estação Infante Santo e a Estação de 

Alcântara, no qual se localiza o viaduto, e serão resultantes da afetação do património cultural, designadamente 

da necessidade de destruição de parte da Muralha do Baluarte do Livramento, da demolição e afetação de 

várias habitações, para implantação do viaduto e respetivos pilares, do aumento dos níveis de ruído e das 

vibrações, dos impactes na paisagem, e da ocupação do ramo de acesso à Ponte 25 de Abril para a implantação 

da Estação de Alcântara, com todos os constrangimentos de tráfego associados.  

 

Desta forma, face aos impactes positivos identificados e tendo em consideração que grande parte dos impactes 

negativos identificados são assim passíveis de ser minimizados, a Comissão de Avaliação emite parecer favorável 

ao estudo prévio do projeto do ”Prolongamento da Linha Vermelha entre São Sebastião e Alcântara”, 

condicionado a que: 

1. No troço entre o Palácio das Necessidades - Vale de Alcântara o Projeto de Execução deve garantir: 

a. a não afetação dos corpos nascente e nordeste do Palácio das Necessidades, largo fronteiro e da 

fonte/chafariz localizado a sul (alimentado pelo ramal do Aqueduto das Águas Livres), aquando da 

realização da galeria subterrânea, ao nível das vibrações produzidas pelos trabalhos, mas também 

as decorrentes do funcionamento da linha do metro, devendo ser acautelado a integralidade de 

todos os bens imóveis classificados; 

b. a adequabilidade arquitetónica e patrimonial da proposta relativa à “interseção” do edifício situado 

na Rua da Costa n.º 8 a 20, cuja proposta (de reconstrução) apresentada, pelo seu carácter 

disruptivo, não se aceita, devendo, em alternativa, ser ponderada a demolição do imóvel (total ou 

parcial) e assumida uma nova construção que atenue os impactes visuais e formais do traçado do 

viaduto junto às principais vistas, nomeadamente a partir da Rua Maria Pia, e que promova, 

igualmente, uma adequada cicatrização urbana; 

c. que a intervenção no espaço inferior à cota da Rua da Costa, em articulação com o ponto anterior, 

alcance uma adequada requalificação das áreas exteriores e demais imóveis propostos a afetar 

(Núcleos Arquitetónicos designados pelo inventário patrimonial do EIA por A, B, C e I) preservando, 

tanto quanto possível, a respetiva frente urbana; 

d. que a intervenção junto ao Baluarte do Livramento e espaço envolvente, clarifique o seu programa 

funcional e aposte numa estratégia de minimização das áreas a demolir, incluído as instalações da 

Casa de Goa (na salvaguarda dos paramentos das muralhas existentes) e da antiga vila operária 

(pelo seu valor de memória), assim como preveja uma adequada requalificação dos espaços e 

demais integração paisagística. 

2. Junto ao Baluarte do Livramento: 

a. não se afetem as estruturas a “cotas positivas” no limite noroeste do Baluarte do Livramento; 
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b. se realize o adequado diagnóstico arqueológico que demonstre que a plataforma defronte da 

muralha noroeste, à saída do túnel, corresponderá a um afloramento rochoso, e não a uma estrutura 

(desmoronada) pertencente à designada segunda muralha inferior existente a norte. 

c. se proceda à revisão do projeto, de modo a assegurar que a sua construção, preferencialmente em 

túnel mineiro, não afete a integridade do troço da muralha de cronologia anterior à fortaleza 

seiscentista, objeto de escavação e valorização nos anos 90 do século XX. 

d. se proceda ao rebaixamento máximo da cota base do túnel no atravessamento da estrutura 

defensiva para que os impactes visuais e formais no limite noroeste, na transição entre a secção em 

túnel e a solução para viaduto, possam ser os menores possíveis; 

e. se efetue o escoramento e entivação preventiva da guarita do Baluarte, devendo qualquer opção 

alternativa de atuação de preservação deste elemento patrimonial ser devidamente fundamentada 

(incluindo a atual proposta de desmonte, no início da empreitada, para posterior reposição no final 

dos trabalhos).  

3. O Projeto de Execução deve ser desenvolvido em conformidade e após aprovação pela DGPC do pedido de 

informação prévia (PIP) relativo ao troço Palácio das Necessidades-Vale de Alcântara, já submetido pelo 

Metropolitano de Lisboa. 

4. Seja demonstrada a viabilidade da localização da Estação Alcântara no ramo de Acesso à Ponte 25 de Abril, 

em resultado da articulação com as entidades competentes nesta matéria, designadamente a Câmara 

Municipal de Lisboa, o Instituto da Mobilidade e dos Transportes, IP, a Infraestruturas de Portugal, SA. 

Esta articulação com as entidades pressupõe: 

a. Validação e aprovação pela Infraestruturas de Portugal dos Estudos que permitam analisar os impactes 

na estrutura e fundações da Ponte 25 de Abril, dada a proximidade a que o projeto se desenvolve, 

uma vez que a IP é a entidade responsável pela respetiva manutenção, bem como pela coordenação 

e gestão integrada da segurança da exploração rodoviária e ferroviária. 

b. Avaliação e validação, pelo Instituto da Mobilidade e Transportes, representante do Concedente no 

Contrato de Concessão entre o Estado Português e a Lusoponte, S.A., de um Estudo de Tráfego que 

permita avaliar os impactes do projeto, nomeadamente da futura Estação de Alcântara, com os limites 

da referida Concessão, designadamente da redução do número de vias rodoviárias de acesso à Ponte, 

bem como de eventual limitação do tipo de veículos que a ela poderão aceder a partir do Nó de 

Alcântara. Desta forma o IMT solicita que o Estudo de Tráfego, a remeter a esta entidade, inclua os 

seguintes aspetos: 

 Caraterização da situação atual. 

 Previsão dos impactes no tráfego rodoviário na fase de obra de construção da Estação Alcântara 

e Viaduto do Metropolitano de Lisboa. 

 Impacte no tráfego rodoviário resultante do acréscimo da pendente longitudinal das vias no troço 

final de chegada à Av. de Ceuta. 

 Estimativa das pressões induzidas com o acréscimo do tráfego local que pode afetar o tráfego no 

Acesso à Ponte. 
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 Avaliação da operacionalidade desta rede viária, com indicação dos níveis de serviço esperados, 

em dois cenários pós-obra: Solução do traçado viário com e sem a nova rotunda a meio do acesso. 

5. Sejam consideradas/implementadas/estudadas/executadas as condições indicadas no ponto 9. deste 

Parecer. 

 

De salientar, como atrás mencionado, que face aos pareceres emitidos pelas entidades externas com 

competência quer na gestão do território quer da rede rodoferroviária onde o projeto se insere, designadamente 

a Câmara Municipal de Lisboa, o IMT e a IP, e apesar do proponente referir que a localização da Estação 

Alcântara é possível com o ajustamento do traçado rodoviário em planta e perfil longitudinal das vias rodoviárias, 

mantendo a mesma capacidade de tráfego atual, e de acordo com o previsto em sede dos instrumentos de 

gestão do território, como por exemplo, o Plano de Urbanização de Alcântara a ser implementado pela CML, 

que ainda não está assegurada uma adequada compatibilização deste projeto quer com outros projetos já 

anteriormente sujeitos a AIA quer com os IGT e infraestruturas rodoferroviárias que atualmente estão em 

serviço, dados os constrangimentos que esta localização induzirá no canal rodoviário de acesso á Ponte 25 de 

Abril. Desta forma, mais uma vez se reafirma a necessidade de previamente à fase de projeto de execução ser 

garantida a devida articulação e compatibilidade do projeto com o território e com as vias rodoviárias e 

ferroviárias existentes e previstas. É mesmo mencionado pela Câmara Municipal de Lisboa a imprescindibilidade 

de, no âmbito das intervenções na rede rodoviária da cidade, criação de um novo acesso à ponte, a norte da 

ETAR conforme proposto no Plano de Urbanização de Alcântara. 

 

 

 

  



Parecer da Comissão de Avaliação 

 

Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental n.º 3462 

Prolongamento da Linha Vermelha entre São Sebastião e Alcântara 

Junho de 2022 

  

 154 

  

9. CONDICIONANTES, ELEMENTOS A APRESENTAR, MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO E 

PLANOS DE MONITORIZAÇÃO    

 

Condicionantes 

1. No troço entre o Palácio das Necessidades - Vale de Alcântara o Projeto de Execução deve garantir: 

a. a não afetação dos corpos nascente e nordeste do Palácio das Necessidades, largo fronteiro e da 

fonte/chafariz localizado a sul (alimentado pelo ramal do Aqueduto das Águas Livres), aquando da 

realização da galeria subterrânea, ao nível das vibrações produzidas pelos trabalhos, mas também as 

decorrentes do funcionamento da linha do metro, devendo ser acautelado a integralidade de todos os 

bens imóveis classificados; 

b. a adequabilidade arquitetónica e patrimonial da proposta relativa à “interseção” do edifício situado na 

Rua da Costa n.º 8 a 20, cuja proposta (de reconstrução) apresentada, pelo seu carácter disruptivo, 

não se aceita, devendo, em alternativa, ser ponderada a demolição do imóvel (total ou parcial) e 

assumida uma nova construção que atenue os impactes visuais e formais do traçado do viaduto junto 

às principais vistas, nomeadamente a partir da Rua Maria Pia, e que promova, igualmente, uma 

adequada cicatrização urbana; 

c. que a intervenção no espaço inferior à cota da Rua da Costa, em articulação com o ponto anterior, 

alcance uma adequada requalificação das áreas exteriores e demais imóveis propostos a afetar 

(Núcleos Arquitetónicos designados pelo inventário patrimonial do EIA por A, B, C e I) preservando, 

tanto quanto possível, a respetiva frente urbana; 

d. que a intervenção junto ao Baluarte do Livramento e espaço envolvente, clarifique o seu programa 

funcional e aposte numa estratégia de minimização das áreas a demolir, incluído as instalações da 

Casa de Goa (na salvaguarda dos paramentos das muralhas existentes) e da antiga vila operária (pelo 

seu valor de memória), assim como preveja uma adequada requalificação dos espaços e demais 

integração paisagística. 

2. A aceitação do presente traçado junto ao Baluarte do Livramento, fica condicionado ao seguinte: 

a. à não afetação das estruturas a “cotas positivas” no limite noroeste do Baluarte do Livramento; 

b. à realização do adequado diagnóstico arqueológico que demonstre que a plataforma defronte da 

muralha noroeste, à saída do túnel, corresponderá a um afloramento rochoso, e não a uma estrutura 

(desmoronada) pertencente à designada segunda muralha inferior existente a norte. 

c. à revisão do projeto da futura linha, de modo a assegurar que a sua construção, preferencialmente 

em túnel mineiro, não afetará a integridade do troço da muralha de cronologia anterior à fortaleza 

seiscentista, objeto de escavação e valorização nos anos 90 do século XX. 

d. ao rebaixamento máximo da cota base do túnel no atravessamento da estrutura defensiva para que 

os impactes visuais e formais no limite noroeste, na transição entre a secção em túnel e a solução para 

viaduto, possam ser os menores possíveis; 
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e. ao escoramento e entivação preventiva da guarita do Baluarte, devendo qualquer opção alternativa de 

atuação de preservação deste elemento patrimonial ser devidamente fundamentada (incluindo a atual 

proposta de desmonte, no início da empreitada, para posterior reposição no final dos trabalhos).  

3. O Projeto de Execução deve ser desenvolvido em conformidade e após aprovação pela DGPC do pedido de 

informação prévia (PIP) relativo ao troço Palácio das Necessidades-Vale de Alcântara, já submetido pelo 

Metropolitano de Lisboa. 

4. Demonstração da viabilidade da localização da Estação Alcântara no ramo de Acesso à Ponte 25 de Abril, 

em resultado da articulação com as entidades competentes nesta matéria, designadamente a Câmara 

Municipal de Lisboa, o Instituto da Mobilidade e dos Transportes, IP, a Infraestruturas de Portugal, SA. 

Esta articulação com as entidades pressupõe: 

a. Validação e aprovação pela Infraestruturas de Portugal dos Estudos que permitam analisar os impactes 

na estrutura e fundações da Ponte 25 de Abril, dada a proximidade a que o projeto se desenvolve, 

uma vez que a IP é a entidade responsável pela respetiva manutenção, bem como pela coordenação 

e gestão integrada da segurança da exploração rodoviária e ferroviária. 

b. Avaliação e validação, pelo Instituto da Mobilidade e Transportes, representante do Concedente no 

Contrato de Concessão entre o Estado Português e a Lusoponte, S.A., de um Estudo de Tráfego que 

permita avaliar os impactes do projeto, nomeadamente da futura Estação de Alcântara, com os limites 

da referida Concessão, designadamente da redução do número de vias rodoviárias de acesso à Ponte, 

bem como de eventual limitação do tipo de veículos que a ela poderão aceder a partir do Nó de 

Alcântara. Desta forma o IMT solicita que o Estudo de Tráfego, a remeter a esta entidade, inclua os 

seguintes aspetos: 

 Caraterização da situação atual. 

 Previsão dos impactes no tráfego rodoviário na fase de obra de construção da Estação Alcântara 

e Viaduto do Metropolitano de Lisboa. 

 Impacte no tráfego rodoviário resultante do acréscimo da pendente longitudinal das vias no troço 

final de chegada à Av. de Ceuta. 

 Estimativa das pressões induzidas com o acréscimo do tráfego local que pode afetar o tráfego no 

Acesso à Ponte. 

 Avaliação da operacionalidade desta rede viária, com indicação dos níveis de serviço esperados, 

em dois cenários pós-obra: Solução do traçado viário com e sem a nova rotunda a meio do acesso. 

 

Elementos a apresentar em RECAPE 

Para a elaboração do RECAPE a equipa de trabalhos arqueológicos deve ser previamente autorizada pela DGPC 

e deve ser efetuada a consulta dos processos do seu arquivo. 

Além de todos os dados e informações necessários à verificação do cumprimento das exigências da presente 

decisão, o RECAPE deve ainda integrar os seguintes elementos: 

1. Plano de Salvaguarda do Património Cultural (PSPC) que envolva a sua salvaguarda, monitorização, 

conservação e restauro, quer numa fase prévia à obra, quer na fase de execução e de exploração. Este 
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Plano terá que incluir uma proposta metodológica de escavação arqueológica que tenha em consideração: 

os resultados dos trabalhos arqueológicos; os resultados das sondagens geológicas; os faseamentos 

previstos na realização do projeto; a natureza das intervenções e as soluções para os processos 

construtivos. Terá, ainda, em consideração a necessidade de proceder à escavação integral dos contextos 

arqueológicos a afetar pelo projeto e pelo necessário desvio de infraestruturas, bem como de salvaguardar 

os procedimentos e meios necessários para garantir a conservação preventiva dos bens arqueológicos 

exumados. 

2. Demonstração de que o desenvolvimento do Projeto de Execução procurou evitar a afetação direta das 

ocorrências patrimoniais identificadas ou demonstração da inevitabilidade dessa afetação. Quando por 

razões técnicas do projeto, não houver possibilidade de proceder a alterações pontuais de traçado ou de 

localização dos respetivos componentes, a afetação direta total ou parcial de uma ocorrência patrimonial 

deve ser plenamente justificada e assumida como inevitável. Deve ficar também expressamente garantida 

a salvaguarda pelo registo arqueológico da totalidade dos vestígios e contextos a afetar diretamente pela 

obra, independentemente do seu meio. No caso de elementos arquitetónicos, tal deve ser assegurado 

através de registo gráfico, fotográfico e da elaboração de memória descritiva; no caso de sítios 

arqueológicos, através da sua escavação integral. 

3. Plano de Compensação e Valorização do Património Cultural (PCVPC) que contemple um programa para a 

criação de um espaço museológico que permita albergar os principais achados (integrado no Projeto de 

Execução ou em espaço próprio), bem como um cronograma para a publicação monográfica dos trabalhos 

de minimização desenvolvidos. O PCVPC deve ser desenvolvido, em articulação com a DGPC, tendo por 

principal objetivo a valorização dos elementos patrimoniais com valor cultural mais significativo e 

diretamente afetados pelo projeto. 

4. Estudo histórico, arqueológico e arquitetónico rigoroso e criterioso das preexistências do Baluarte do 

Livramento, de modo a evitar a afetação das estruturas ainda preservadas.  

5. Estudo de caracterização arquitetónica e arqueológica do Palácio Fiúza (Oc. 63), recorrendo à arqueologia 

parietal, para identificação dos elementos a conservar ou a demolir, apresentando a justificação das 

propostas de intervenção.  

6. Levantamento do estado de conservação interior e exterior do património arquitetónico localizado numa 

faixa mínima de 60 m centrada a eixo dos traçados e onde a profundidade dos túneis seja inferior a 25 m. 

7. Prospeção arqueológica das zonas de estaleiro, manchas de empréstimo e depósito de terras, caminhos de 

acesso à obra, caso as mesmas se encontrem fora das áreas prospetadas nessa fase ou que tivessem 

apresentado ausência de visibilidade do solo. 

8. Carta de Condicionantes patrimoniais que deve interditar, ou condicionar fortemente, em locais a menos 

de 25 m das ocorrências patrimoniais, a instalação de estaleiros, acessos à obra e áreas de 

empréstimo/depósito de inertes.  

9. Plano de Gestão de Efluentes e Resíduos que contemple medidas com vista à não contaminação das águas 

de circulação superficial/águas pluviais e das águas subterrâneas da cidade de Lisboa. 
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10. Levantamento detalhado dos sistemas de drenagem de águas pluviais existentes na envolvente próxima 

das áreas a intervir, nomeadamente dos estaleiros, dos poços de ataque e dos poços de ventilação. Uma 

vez que estes sistemas poderão vir a ser afetados pelo projeto, antecipar desvios e restabelecimentos de 

tal modo se assegure adequada drenagem dos escoamentos superficiais (e águas residuais, atendendo ao 

carácter unitário do sistema). 

11. Avaliação da necessidade de complementar com novas sondagens/piezómetros a campanha dedicada de 

prospeção geológica/geotécnica recentemente feita, composta por 41 sondagens (24 delas convertidas em 

piezómetros), de tal modo o conhecimento hidrogeológico da área a afetar pelo projeto seja refinado, assim 

como o próprio Projeto de Execução (nomeadamente as técnicas construtivas do túnel e estações). 

12. Conjunto de medidas conservativas no âmbito do estudo geotécnico que incluam medidas de minimização 

e planos de monitorização para os terrenos à superfície e edificado. Para a vertente da Calçada do 

Sacramento para o Largo de Alcântara, onde a Suscetibilidade de ocorrência de Movimentos de Massas em 

vertentes é classificada como elevada, deve ser apresentado um programa de monitorização dedicado, 

uma vez que os fenómenos de erosão e instabilidade de taludes, bem como os fenómenos de assentamento 

de estruturas edificadas, serão certamente ativados ou amplificados pelo projeto em apreço, no caso de já 

ocorrerem. 

13. Estudo adicional de Ruído para as fases de construção e exploração, que estime com rigor acrescido o ruído 

decorrente do projeto, definindo medidas adicionais de minimização de ruído a adotar em obra e aferindo 

a necessidade de redimensionamento das barreiras acústicas previstas para o viaduto de Alcântara no 

sentido da sua maior extensão e/ou altura. As medidas devem ser definidas de modo a garantir que, após 

a sua adoção, não venham a ser verificados, na fase de construção, valores superiores aos limites Le de 

60 dB(A) e Ln de 55 dB(A) e ainda ao valor recomendado Ld de 65 dB(A) e, na fase de exploração, aos 

limites Lden de 65 dB(A) e Ln de 55 dB(A), conforme estabelecido no Regulamento Geral do Ruído (D.L. 

nº 9/2007). 

14. Levantamento detalhado do edificado sobrejacente e na envolvente do traçado, no que respeita às 

vibrações (nos domínios do dano patrimonial e da incomodidade às vibrações), atendendo ao tipo de 

ocupação e utilização e ao tipo de estrutura. Deste levantamento devem resultar peças escritas e 

desenhadas elucidativas dessa ocupação. 

15. Avaliação da necessidade de complementar com novas sondagens a campanha dedicada de prospeção 

geológica/geotécnica recentemente feita, de modo a melhorar o conhecimento da zona de interesse do 

projeto, não só para uma adequada seleção de métodos de escavação, como para melhorar a qualidade 

das estimativas de propagação de vibrações entre as ações com componente vibrátil e os recetores 

sensíveis no edificado. 

16. Estudo específico de vibrações, com o detalhe adequado à fase de projeto de execução, que inclua no 

mínimo: 

a. Identificação dos elementos regulamentares ou de normalização considerados que, no mínimo devem 

incluir os identificados no parecer da Comissão de Avaliação, nomeadamente, em relação ao dano 
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patrimonial, à sensação de incomodidade às vibrações e ao ruído re-radiado – tanto para a fase de 

construção como de exploração; 

b. Caracterização da situação atual nos recetores sensíveis identificados no levantamento, 

independentemente do estado atual vibratório, que deve ser mais extensivo e representativo da 

diversidade de situações em presença, tanto em termos territoriais como temporais, devendo ser 

apresentado um relatório de medições que inclua toda a informação necessária para reporte e eventual 

replicação da mesma; 

c. Estimativas do nível de vibração no recetor e do ruído re-radiado no recetor, tanto para a fase de 

construção como de exploração. Igualmente devem ser indicadas as atividades geradoras de vibração, 

os parâmetros de dimensionamento, os modelos utilizados e a forma de validação dos mesmos, os 

pressupostos assumidos na modelação e não devem ser negligenciados eventuais efeitos de 

amplificação advindos de fenómenos de ressonância das lajes dos edifícios. As estimativas da fase de 

construção devem ser representativas dos meios que efetivamente serão utilizados na mesma e do 

planeamento da obra; 

d. Definição de medidas de minimização a adotar durante a fase de construção uma vez que será 

interrompida a progressão da obra sempre que se ultrapasse vef > 1.10 mm/s, em qualquer período 

do dia, e interrompida no período do entardecer e noturno sempre que vef > 0.28 mm/s. Igualmente 

deve estar prevista a deslocação da população e das atividades mais sensíveis a vibrações para novos 

edifícios não sujeitos a tais estímulos, devidamente comprovada por acordo celebrado entre as partes, 

a entregar à Autoridade de AIA; 

e. Dimensionamento específico das medidas de minimização de vibrações a adotar para a fase de 

exploração, considerando a velocidade máxima de circulação de 70 km/h, com indicação da eficácia 

esperada, das estimativas do nível de vibração e do ruído re-radiado, com e sem a adoção dessas 

medidas e das características técnicas específicas dos materiais a utilizar (independentemente de já 

constarem do projeto de execução e serem de implementação obrigatória, ou de constarem como 

possibilidade, no caso de serem necessárias medidas adicionais).  

17. Declaração da Entidade Gestora do Sistema Público de Drenagem das Águas Residuais Urbanas do concelho 

de Lisboa em como tem capacidade para receber as águas residuais domésticas produzidas pelo projeto 

(fases de construção e exploração), bem como para efetuar as eventuais intervenções consideradas 

necessárias no sistema público tendo em vista encaminhar aquelas águas residuais a tratamento e destino 

adequados. 

18. Declaração da Entidade Gestora do Sistema Público de Drenagem das Águas Pluviais do concelho de Lisboa 

em como tem capacidade para receber as águas pluviais do projeto (fases de construção e exploração), 

bem como para efetuar as eventuais intervenções consideradas necessárias no sistema público tendo em 

vista encaminhar aquelas águas para descarga no meio hídrico. 

19. Parecer favorável da entidade gestora do Caneiro de Alcântara/Câmara Municipal de Lisboa relativamente 

à intervenção na área de proteção do Caneiro. 
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20. Estudo hidrológico e hidráulico que avalie se a construção do túnel agrava a vulnerabilidade à inundação 

na zona envolvente e, em particular, nos edifícios confinantes com esta nova infraestrutura, bem como 

apresentação de eventuais medidas de minimização adicionais, face aos resultados do estudo. 

21. Documento comprovativo de acordo celebrado entre o Metropolitano de Lisboa, S.A. e o proprietário da 

captação com a referência CP011965.2016.RH5A, em como este, não se opõe à destruição da captação. 

22. Requerimento, junto da APA/ARHTO, de pedido de licenciamento das intervenções localizadas nas áreas 

afetas ao Domínio Público Hídrico. 

23. Plano de Medidas Compensatórias para permitir o realojamento da população a residir nos edifícios clássicos 

a demolir, proprietários e/ou arrendatários, e proprietários das atividades económicas em atividade nos 

edifícios a demolir.  

24. Conjunto de medidas de minimização/compensação dos impactes nas captações particulares referidas no 

Programa de Monitorização para o caso de se verificarem rebaixamentos nos níveis das mesmas, durante 

ou após a conclusão da obra do metropolitano. 

25. Elenco das espécies de porte arbóreo a abater, assim como propostas de substituição dos exemplares em 

causa. 

26. Soluções de proteção da vegetação, relativamente à emissão de poeiras e sua deposição, e ao fluxo de ar 

quente proveniente dos poços de ventilação. 

27. Solução detalhada para a parte final do traçado, nomeadamente o sítio exato onde se insere, e as soluções 

que garantem a não afetação da Tapada da Ajuda ou, no caso de tal não ser possível, as soluções que 

garantam o menor nível de impactes sobre a mesma. 

28. Soluções a adotar para o projeto de iluminação exterior das estações. 

29. Projetos de espaço público que promovam a requalificação da área envolvente à estação e ao viaduto de 

Alcântara, nomeadamente com a criação de espaços verdes de proteção e enquadramento urbano, e 

ligações pedonais francas e de acesso universal com a envolvente. 

30. Projetos de espaço público de enquadramento para a envolvente dos pontos de Ventilação PV1 e PV2. 

31. Plano de Acessos Rodoviários, que defina canais de circulação que permitam escoar o trânsito, de forma a 

minimizar os constrangimentos causados na fase de obra, que considere os condicionamentos e desvios 

de tráfego ajustado ao faseamento dos trabalhos a realizar, bem como a perda de lugares de 

estacionamento com proposta de soluções de oferta de estacionamento alternativo durante a fase de 

construção, nomeadamente para as áreas mais críticas, como são as envolventes às Estações de Campo 

de Ourique e Infante Santo. Essas soluções para o período de duração da obra podem passar pela 

mobilização de lugares de estacionamento em parques existentes ou em parques provisórios a criar, seja 

de modo adicional em parques existentes ou em locais atualmente não vocacionados para este fim. 

32. Plano detalhado de Comunicação, com particular atenção, às ações de informação, sensibilização e apoio 

aos residentes das envolventes dos estaleiros, poços de ataque e demais localizações onde as intervenções 

à superfície terão maior impacto durante as fases de construção e exploração, e em particular aos 

residentes que, pela natureza do estrato etário e/ou socioeconómico em que se inserem, poderão ignorar, 

nesta fase, muitos ou todos os elementos relacionados com este projeto. 
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Dos Pareceres das Entidades Externas 

33. Estudo, para a Estação de Alcântara, dos possíveis impactes gerados pela propagação de um tsunami 

idêntico ao de 1755 (e considerando simultaneamente cenários de subida do nível do mar), e caso 

justificado, proposta de medidas de sensibilização e mitigação do risco orientadas para a segurança dos 

utilizadores daquele espaço. Este estudo deve ser acompanhado da pronúncia da ANEPC.  

34. Parecer favorável do ICNF, bem como das entidades responsáveis pela gestão das áreas de Regime 

Florestal Total (autarquia de Lisboa e Universidade de Lisboa).  

35. Parecer favorável do ICNF relativamente à interferência com arvoredo classificado de interesse público – 

AIP. (Este parecer poderá ser substituído por reunião a solicitar ao ICNF).  

36. Parecer da IP sobre o Estudo, a efetuar, para verificação da compatibilidade eletromagnética da catenária 

da IP – pré-existente – com os sistemas de sinalização e com a catenária (em carril) do Metropolitano e 

vice-versa.  

 

Medidas de minimização/potenciação/compensação 

As medidas de minimização específicas apresentadas no EIA devem ser revistas de acordo com o Projeto de 

Execução que vier a ser definido. 

 

Todas as medidas de minimização dirigidas à fase de preparação prévia à obra e à fase de execução da obra 

devem constar no respetivo Plano de Acompanhamento Ambiental de Obra (PAAO), constituído pelo 

planeamento de todos os elementos das obras, identificação e pormenorização das medidas de minimização a 

implementar na fase da execução das obras, e respetiva calendarização, o qual deve integrar o caderno de 

encargos da empreitada. A Carta de Condicionantes à localização dos Estaleiros, manchas de empréstimo e 

depósito, com a implantação dos elementos patrimoniais identificados, deve integrar o Caderno de Encargos da 

Obra. O PAAO deve integrar, também, um Plano de Gestão de Efluentes e de Resíduos (PGER) da Empreitada 

geral. 

 

Além das medidas elencadas na presente decisão, devem ser preconizadas no RECAPE todas as medidas que 

possam vir a ser consideradas relevantes em função do desenvolvimento do projeto de execução, para uma 

velocidade máxima de circulação de 70 km/h, e correspondente reavaliação de impactes. 

 

Medidas para o projeto de execução 

1. Não afetar diretamente bens imóveis classificados ou em vias de classificação.  

2. Considerar as delimitações oficiais dos bens imóveis patrimoniais classificados e em vias de classificação, 

respetivas zonas de proteção legal em vigor, e dos bens imóveis de interesse municipal e outros bens 

culturais imóveis (Anexo III do Regulamento do PDM de Lisboa), evitando-se a respetiva afetação.  

3. Projetar o túnel da Linha Vermelha para a profundidade de segurança, para a localização no terreno da 

rede do Aqueduto das Águas Livres (MN), numa cota a definir pelos estudos de Engenharia, Geotecnia e 

Arqueologia, a serem aprovados previamente pela DGPC, mediante o levantamento topográfico dos ramais, 
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determinando o traçado, características e profundidade a que se encontram e pelo registo fotográfico e 

descritivo, devendo aplicar-se a medida nos seguintes locais: 

a. Rua Marquês de Fronteira, Reservatório do Pombal; 

b. Rua Marquês de Fronteira, cruzamento com Rua Miguel Torga; 

c. Reservatório do Arco das Amoreiras; 

d. Travessa do Barbosa; 

e. Rua Ferreira Borges; 

f. Rua do Patrocínio, sob o Convento da Boa Morte; 

g. Palácio das Necessidades / Jardim Olavo Bilac, ramal de abastecimento à fonte. 

4. Prever a preservação in situ das preexistências do Baluarte do Livramento, definindo um plano de 

reabilitação e valorização, face à intervenção para a construção do túnel e do viaduto de Alcântara. 

5. Prever a preservação in situ do Palácio Fiúza (Oc. 63), procurando compatibilizar a intervenção para a 

construção da Estação de Alcântara e as consequentes alterações da rede viária. 

6. Considerar a velocidade máxima de projeto para 70 km/h. Todos os estudos a desenvolver que tenham 

como base de dimensionamento a velocidade de circulação deverão ser reformulados, assim como as 

medidas de minimização decorrentes. 

7. Incorporar soluções técnicas que assegurem a eficaz drenagem da água (incluindo durante os eventos 

extremos associados à pluviosidade), que impeçam a entrada de volumes significativos de água pluvial nas 

estações subterrâneas e que, salvaguardem a segurança de pessoas e bens e a integridade física do 

edificado sobrejacente e localizado na área de influência do projeto. 

8. Incorporar soluções técnicas que assegurem a eficaz redução da propagação de vibrações, as quais devem 

ser detalhadamente justificadas com estudos específicos ao nível do recetor, de forma a salvaguardar a 

qualidade de vida e comodidade da população e a integridade física do edificado sobrejacente e localizado 

na área de influência do projeto. 

9. Colocar separação elástica entre a infraestrutura ferroviária e a ponte metálica através da introdução de 

palmilhas de travessa e/ou manta antivibrátil garantindo uma perda de inserção mínima de 10 dB ou 

superior, se tal se revelar necessário como resultado do aumento da velocidade máxima de projeto para 

70 km/h.  

10. Colocar barreiras acústicas no viaduto de Alcântara, no sentido de providenciar um adequado isolamento 

sonoro das emissões resultantes da circulação ferroviária. As barreiras acústicas terão uma altura mínima 

de 1,5 m e extensão mínima de 60 m, entre a saída do túnel aproximadamente ao Km 3,315 até ao Km 

3,375, ou dimensões superiores se aferida essa necessidade no Estudo adicional de Ruído a apresentar em 

fase de projeto de execução. Devem ser constituídas por painéis acústicos absorventes que devem garantir 

graus de isolamento sonoro (R’w) não inferiores a 27 dB. A instalação dos painéis deve ser cuidadosa no 

sentido de não serem criadas frinchas ou aberturas entre os painéis, entre painéis e pilares de suporte ou 

painéis e estrutura do viaduto. A ligação entre os diversos elementos deve ser provida de juntas flexíveis 

no sentido de cumprir este objetivo. 
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11. Incorporar, a nível do projeto, as medidas referidas no EIA relativas ao revestimento com características 

de absorção acústica a colocar no túnel junto à saída em Alcântara e aos equipamentos de ventilação a 

colocar nos poços de ventilação revistas em função da alteração da velocidade máxima de projeto. 

12. Otimizar a volumetria/dimensionamento das estações de metro, no sentido de promover a redução da 

quantidade de materiais necessária e a redução de consumos energéticos. 

13. Prever a utilização de materiais reciclados e de baixa intensidade carbónica. 

14. Prever a plantação de árvores após o término das obras, no sentido de compensar a redução de sumidouro. 

15. Selecionar equipamentos de elevado rendimento/eficiência energética e reduzida emissão sonora 

(iluminação com tecnologia LED, sistemas de AVAC, elevadores, etc.) e que estejam devidamente 

preparados para garantir temperaturas de conforto no material e circulante e nas estações quando 

ocorrerem ondas de calor. 

16. Prever a seleção de iluminação com tecnologia LED nas zonas interiores do projeto e exterior das estações. 

17. Selecionar equipamentos de climatização sem gases fluorados. Em alternativa, implementar um sistema de 

controlo de fugas e de manutenção periódico, que deve ser realizado por entidades certificadas. 

18. Incorporar medidas de potenciação dos impactes positivos na qualidade do ar, no sentido da promoção da 

redução do uso do transporte individual na envolvente das estações e da potenciação do uso de transportes 

públicos, modos suaves de transporte e partilhados, através, por exemplo, da inclusão junto às estações 

de zonas de estacionamento para modos suaves de transporte (bicicletas e trotinetes) e de veículos 

elétricos de carsharing (com instalação de carregadores), assim como garantir um interface pedonal fácil 

com outros transportes públicos. 

19. Acautelar todas as situações que conduzam a um excesso de iluminação artificial, com vista a minimizar a 

poluição luminosa, no exterior das estações. O equipamento a propor deve assegurar a existência de 

difusores de vidro plano, fonte de luz oculta e feixe vertical de luz de forma a assegurar a redução da 

iluminação intrusiva.  

20. Garantir a não afetação do pavimento em calçada de desenho abstrato geométrico em branco, preto e rosa 

do jardim poente da Av. Infante Santo com assinatura de Gonçalo Ribeiro Teles. 

21. Avaliar a necessidade de efetuar o pré-tratamento das águas a descarregar na rede pluvial, de modo a 

garantir o cumprimento dos limites de descarga. 

22. Articular o projeto de drenagem de águas pluviais do projeto com os sistemas previstos no Plano Geral de 

Drenagem de Lisboa (2016-2030), que prevê um conjunto de intervenções estruturantes e complementares 

no concelho de Lisboa que visam controlar os problemas de inundação que ocorrem regularmente na cidade 

de Lisboa, sobretudo nas zonas baixas.  

23. Definir, em articulação com a Câmara Municipal de Lisboa e restantes entidades competentes, os percursos 

pedonais que vão surgir como elos de ligação entre as estações de comboio de Alcântara-Mar e Alcântara-

Terra e a nova Estação de Alcântara, referindo que percursos irão existir e como irão ser criadas estas 

ligações assim como a ligação pedonal entre as freguesias de Estrela e Alcântara. 
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24. Considerar a possibilidade de em articulação com a Câmara Municipal de Lisboa efetuar a requalificação 

urbana e a requalificação do espaço público, nomeadamente através da consolidação do espaço urbano, 

integrando áreas de habitação, de serviços e espaços exteriores privados e de utilização pública. 

Dos Pareceres das Entidades Externas 

25. Considerar na Estação de Alcântara, um acesso pedonal na zona W-NW da infraestrutura, de modo a 

permitir a circulação de pessoas e facilitar o socorro em cenário de inundação, uma vez que a mesma se 

irá localizar parcialmente em área inundável. (ANEPC) 

26. Cumprir, para as Estações, os requisitos legais decorrentes do Regime Jurídico e do Regulamento Técnico 

de Segurança Contra Incêndios em Edifícios. (ANEPC) 

27. Ponderar, para a Rua da Costa/Praça General Domingos de Oliveira, a criação de nova ligação pedonal 

entre a cota alta e baixa. (CML) 

28. Desenvolver, conjuntamente com a Câmara Municipal de Lisboa uma solução de funicular ou, um percurso 

pedonal assistido mecanicamente, que ligue diretamente a futura Estação Ferroviária do Alvito à Estação 

Multimodal de Alcântara – rede de metro pesado e rede de metro ligeiro de superfície LIOS. (CML) 

29. Considerar a potencial articulação direta com a futura Estação Ferroviária de Alcântara, resultante da 

ligação entre a Linha de Cascais e a linha de Cintura. (CML) 

30. Considerar uma solução arquitetónica para a Estação Multimodal de Alcântara não inviabilize a possibilidade 

de prolongamento da linha LIOS para nascente. (CML) 

31. Consultar as entidades concessionárias responsáveis pelo transporte e distribuição de energia e a Lisboagás 

GDL – Sociedade Distribuidora de Gás Natural de Lisboa, S.A., com vista à ponderação e harmonização de 

eventuais interferências com o projeto. (DGEG) 

32. Assegurar que o viaduto de Acesso à Estação de Alcântara em estrutura metálica cumpre com o normativo 

IT.GER.002 - Retorno de Corrente de Tração e Terras de Proteção. (IP) 

33. Considerar ente a passagem da linha do Metropolitano e a via-férrea uma altura mínima ao carril de 7,5 m, 

de acordo com o normativo (IT.OAP.003 - Condicionamentos Passagens Superiores). (IP) 

34. Dimensionar os pilares na proximidade da via-férrea para eventuais embates, resultantes de situação de 

descarrilamento, tal como previsto regulamentarmente. (IP) 

35. Validar, com a Infraestruturas de Portugal a construção das fundações indiretas e das contenções para os 

maciços de encabeçamento destas, com projeto geológico-geotécnico (e correspondente modelação 

matemática), onde se demonstre que as deformadas impostas no terreno não comprometem a ferrovia 

existente. (IP) 

36. Na eventualidade de se constatar que a construção das fundações indiretas e contenções associadas 

compromete a circulação ferroviária, prever a suspensão da via existente, com fundação indireta. (IP) 

37. Assegurar um gabarito vertical mínimo numa faixa com largura correspondente à projeção do viaduto 

proposto pelo Metropolitano de Lisboa mais 3,0 m, para permitir a utilização de estacas e parede moldada 

na construção das paredes do túnel e do septo central da futura estação do projeto IP, de forma a garantir 

que a solução proposta pelo Metropolitano de Lisboa (na ligação a Alcântara, incluindo a estação, o interface 

com o LIOS e em especial o viaduto sobre o cruzamento de Alcântara), não impede a futura construção do 
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Desnivelamento Ferroviário de Alcântara (prevista para o horizonte 2024-2030). A estação da IP será 

enterrada, para permitir a desativação da atual estação de Alcântara-Terra e a interface com a estação do 

Metropolitano e com o futuro LIOS. (IP) 

38. No caso de não ser possível garantir as condições para a construção posterior das estacas e do septo 

central do projeto IP, analisar a possibilidade de integrar as referidas construções no âmbito da empreitada 

do Metropolitano de Lisboa, em condições a acordar com a IP. (IP) 

39. Validar com as Águas do Tejo, S.A., a interferência da solução proposta para estação do Metropolitano em 

Alcântara e dos pilares do viaduto de acesso à estação, com as estruturas de saneamento previstas executar 

na sequência dos acordos estabelecidos para a desativação das ligações do sistema de drenagem da zona 

baixa de Alcântara ao Caneiro. (IP) 

40. Validar, com a IP, recorrendo ao modelo de percolação subterrânea do vale de Alcântara elaborado pelo 

LNEC (construído para a avaliação do impacte de estruturas enterradas no sistema de percolação 

subterrânea de águas pluviais), se a estrutura da estação não constitui uma barreira adicional à percolação 

subterrânea na zona da encosta do Alvito. (IP) 

41. Garantir a existência de, pelo menos, três vias rodoviárias no ramo de acesso à Ponte 25 de Abril (uma via 

de acesso à ponte a partir de Alcântara - Av. de Ceuta), uma via de saída da Ponte 25 de Abril (Av. da 

Ponte) para Alcântara e uma via de sentido bidirecional cujo sentido de tráfego será ajustado nas horas de 

ponta do período da manhã e da tarde, ficando excecionadas as situações pontuais de trabalho e/ou 

situações de emergência, durante todo o período de execução da obra da infraestrutura ferroviária do 

Metropolitano de Lisboa, que tenha interferência com o acesso à Ponte 25 de Abril. (IMT) 

42. Considerar a necessidade de estacionamento e de outras condições que promovam a intermodalidade, 

nomeadamente com a mobilidade ciclável, tendo em conta os objetivos da Estratégia Nacional para a 

Mobilidade Ativa Ciclável 2020-20301 (ENMAC), para a Estação Alcântara. (IMT) 

Das exposições da Consulta Pública 

43. Rever as condições de ventilação da Estação Alcântara, no caso de não estar prevista. 

44. Rever o número e dimensionamento das saídas de emergência, eventualmente com alargamento das 

previstas e criação de outras, por exemplo, nos topos da estação de Alcântara e clarificar a sua 

representação nas peças desenhadas. 

45. Para os moradores dos edifícios da Rua da Costa n.ºs 21, 23, 31 e 33; Rua Alcântara, n.º 26; Calçada da 

Tapada, n.º 12: 

a. Avaliar a possibilidade de instalação de medidas de redução de ruído e vibrações com reflexo na 

incomodidade sentida nas habitações. 

b. Prever locais alternativos de estacionamento. 

c. Monitorizar os riscos e efetuar obras de reparação, sempre que necessário, durante toda a fase 

de construção e exploração. 

d. Avaliar a possibilidade de negociação para quem estiver interessado numa proposta de 

expropriação.  
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e. Indemnizar os proprietários dos logradouros expropriados. O logradouro do prédio da Calçada da 

Tapada n.º 8 a 12 é parte comum de todos os proprietários.   

46. Articular/compatibilizar o projeto e respetiva fase de obra com Loteamento n.º 02/2016, localizado entre a 

Av. Conselheiro Fernando de Sousa, a Av. Engenheiro Duarte Pacheco, a Rua da Artilharia Um e a Rua 

Marquês da Fronteira.  

 

 

Fase Prévia à Obra 

47. Planear a empreitada garantindo que: 

a. Ações que conduzam a incomodidade às vibrações (vef > 0,28 mm/s) sejam realizadas única e 

exclusivamente no período diurno (7h às 20h) e apenas nos dias úteis e que não são induzidos níveis 

de vef > 1,10 mm/s, mesmo que inferiores ao indicados no critério da NP 2074. 

b. As operações de construção que se desenrolem na proximidade (que pode ser entendida como até 

200 m de distância) de edifícios habitacionais, nomeadamente nas zonas das Estações das Amoreiras, 

Campo de Ourique e Infante Santo, do PV1 e PV2, e da saída do túnel e viaduto de Alcântara, devem 

ter lugar apenas nos dias úteis entre as 8h00 e as 20h00, conforme legislação em vigor.  

c. Caso venha a ser identificada, no Estudo adicional de Ruído, a necessidade pontual de ser executada 

uma determinada operação fora destes dias e horários, por ter de ser realizada em contínuo por 

razões técnicas e de segurança, pode, excecionalmente, ser solicitada uma Licença Especial de Ruído 

(LER), na qual devem ficar estabelecidas, no mínimo, as medidas de redução de ruído constantes da 

decisão e as medidas a constarem do Estudo adicional de Ruído, a serem aplicadas para minimizar os 

incómodos gerados à população. 

d. As operações associadas ao PV2 na zona da Escola Eng. Ressano Garcia apenas decorram nos horários 

letivos caso venha a ser obtida uma LER na qual devem ficar estabelecidas, no mínimo, as medidas 

de redução de ruído constantes da decisão e as medidas a constarem do Estudo adicional de Ruído, 

a serem aplicadas para minimizar os efeitos negativos na aprendizagem dos alunos do 1º ciclo e no 

descanso dos que frequentam o Jardim Infantil. 

e. O cronograma da obra deve compreender o tempo necessário à boa execução das medidas de 

salvaguarda do Património Cultural, nomeadamente para a realização de todos os trabalhos 

arqueológicos. 

f. Será articulado com o planeamento das vias de circulação alternativas, de forma a minimizar 

acumulações excessivas de tráfego automóvel derivadas do encerramento temporário de faixas de 

rodagem e identificar soluções de estacionamento alternativo para os residentes, sendo este aspeto 

particularmente relevante para as obras da Estação Campo de Ourique e da Estação Infante Santo. 

48. Prever a colocação de barreiras para minimizar a dispersão de partículas e lamas e a rega da área de 

circulação, de forma a minimizar a afetação das ocorrências patrimoniais, nomeadamente nos bens imóveis 

classificados ou em vias de classificação. 
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49. Sinalizar e vedar as ocorrências patrimoniais situadas, até 60 m da obra, condicionando a circulação de 

modo a evitar a sua afetação. 

50. Prever a execução de sondagens arqueológicas prévias de diagnóstico nas áreas de afetação à superfície 

para definição e caracterização das sequências estratigráficas, nomeadamente nas áreas dos poços de 

ventilação e acesso, estações a construir, acessos viários da Estação de Alcântara, do Núcleo A, Rua da 

Alcântara e do Núcleo B, Rua da Costa. 

51. Efetuar a escavação arqueológica integral das fundações do viaduto de Alcântara. 

52. Elaborar um plano para todas as ações a serem desenvolvidas em fase de obra, nomeadamente com a 

representação cartográfica do local de implantação dos estaleiros, dos corredores de acesso das 

maquinarias, das zonas a intervencionar e dos valores patrimoniais a preservar. 

53. Realizar ações de formação e de sensibilização ambiental e patrimonial para os trabalhadores e 

encarregados envolvidos na execução das obras relativamente às ações suscetíveis de causar impactes 

ambientais e às medidas de minimização a implementar, designadamente normas e cuidados a ter no 

decurso dos trabalhos (incluído no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra) incluindo os cuidados a 

ter com a gestão e proteção do património cultural referenciado. 

54. Implementar medidas cautelares no que se refere à proteção física da vegetação existente, seguindo o 

Regulamento Municipal do Arvoredo de Lisboa e do Regime Jurídico de Gestão do Arvoredo Urbano (Lei 

nº59/2021, de 18 de agosto). 

55. Reduzir a quantidade de vegetação afetada pela instalação de estaleiros. 

56. Delimitar a área de acesso ao Estaleiro da Estação Infante Santo, garantindo a não afetação do pavimento 

em calçada de desenho abstrato geométrico em branco, preto e rosa do jardim poente da Av Infante Santo 

com assinatura de Gonçalo Ribeiro Teles. 

57. Vedar os estaleiros e todas as áreas objeto de intervenção em meio urbano. Os materiais a utilizar devem 

adotar cores tendencialmente neutras ou com recurso a motivos, e tratamento plástico (estético), que se 

coadunem com o meio urbano, constituindo-se como elementos valorizadores do espaço onde se inserem. 

58. Prever um sistema de drenagem de águas pluviais nos estaleiros que assegure as boas condições de 

drenagem nas zonas intervencionadas durante a obra, procedendo a eventuais desvios necessários das 

escorrências superficiais que possam originar inundações por deficientes condições de escoamento. 

59. Prever em especial, nas áreas de estaleiro implantadas em área de Vulnerabilidade às Inundações, medidas 

estruturais adicionais de segurança, para a respetiva vedação e depósitos de resíduos, quer perigosos ou 

não, e para todas as áreas que representem risco para pessoas e bens, assim como para os recursos 

hídricos superficiais e subterrâneos, em caso de inundabilidade da área de estaleiro. Prever igualmente 

medidas de estanquidade de tais áreas. 

60. Efetuar a eventual instalação de central de betão tendo em consideração um eficaz sistema de controlo 

das emissões de poluentes, através da instalação de filtros. Planear a sua localização de modo a afastar-

se o mais possível de habitações e outros recetores sensíveis. 

61. Equipar os estaleiros e as diferentes frentes de obra com todos os materiais e meios necessários que 

permitam responder em situações de incidentes/acidentes ambientais, nomeadamente derrames acidentais 
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de substâncias poluentes. Deverão ser impermeabilizadas e com drenagem eficaz, de fácil acesso, de forma 

a facilitar a operação de trasfega de resíduos. 

62. Nos estaleiros da Estação de Alcântara, da Casa de Goa e da estação Infante Santo, localizados sobre a 

Formação da Bica (C2Bi), dar especial atenção às infiltrações de substâncias contaminantes (e.g. 

combustíveis, lubrificantes, etc.) e águas pluviais contaminadas, garantindo-se o correto armazenamento 

das substâncias perigosas e a drenagem das áreas eventualmente contaminadas para destino adequado. 

63. Dirigir a iluminação segundo a vertical, e apenas sobre os locais que efetivamente a exigem, de forma a 

não ser projetada de forma intrusiva sobre o espaço público e sobre as fachadas do edificado. 

64. Realizar os necessários trabalhos prévios de consolidação ou reforço de terrenos e/ou de edifícios de forma 

a minimizar o grau de risco de danos que as escavações da obra subterrânea poderão induzir nessas 

estruturas. 

65. Realizar vistorias nos edifícios envolventes, outras estruturas e infraestruturas e demais vias contíguas à 

escavação com o intuito de registar as eventuais patologias existentes nas referidas estruturas e verificar 

a evolução dessas patologias. 

66. Garantir a vigilância permanente da obra de modo a evitar as consequências gravosas que podem advir de 

atos de vandalismo. 

67. Não interromper os serviços assegurados por redes de abastecimento de água, saneamento, eletricidade, 

gás e telecomunicações. Efetuar previamente levantamentos topográficos, sondagens e inspeções para 

confirmar a posição das infraestruturas de serviços de utilidade pública que podem vir a ser afetados pelas 

obras a executar. As intervenções a executar devem seguir o Regulamento de Infraestruturas em Espaço 

Público da Câmara Municipal de Lisboa, nomeadamente no que diz respeito às condições técnicas – 

implantação das mesmas nos passeios. 

68. Assegurar a implementação de um Plano de Comunicação e de Atendimento ao Público, devendo ter 

particular atenção aos casos de elevada incomodidade e elevadas perturbações do sono.  

Dos Pareceres das Entidades Externas 

69. Assegurar que todas as afetações da acessibilidade sejam do prévio conhecimento dos agentes de proteção 

civil e dos Corpos dos Bombeiros localmente competentes, de forma a minimizar o condicionamento do 

acesso aos veículos de socorro e emergência e a permitir a criação de acessos alternativos, caso exista 

necessidade. (ANEPC) 

70. Garantir um espaço de estacionamento privilegiado destinado aos organismos de socorro a envolver em 

situações de acidente/emergência. (ANEPC) 

71. Delimitar a Zona de Proteção Radicular (ZPR) de Arvoredo de Interesse Público com vedação eficaz e sólida 

e convenientemente sinalizada (proteções ou redes de plástico não são aceitáveis). Estas vedações devem 

ser colocadas antes do início da obra e mantidas intactas até à inspeção final. Devem ter, pelo menos, 1,20 

m de altura, idealmente 2,00 m, serem bem visíveis, estarem assinaladas com avisos e mantidas por 

suportes de aço ou material similar. Deve existir um responsável pela monitorização do estado das 

vedações. (ICNF) 

72. Proceder, antes da delimitação da área e do início dos trabalhos, à:  
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a. colocação de barreiras de proteção de árvores que sejam visíveis, resistentes e impeçam a entrada 

na ZPR;  

b. colocação de sinalização ao longo da barreira de proteção para que ninguém perturbe esta área;  

c. remoção de ramos ou árvores que representem um risco para trabalhadores, maquinaria e 

equipamentos de obra. (ICNF) 

73. Articular previamente com a IP os períodos de interdição de circulação ferroviária que se revelem 

necessários para a execução de trabalhos com interferência na infraestrutura e circulação ferroviárias, de 

forma a comprometer o mínimo possível o serviço ferroviário. (IP) 

 

Fase de Construção 

74. Garantir o planeamento de obra determinado na fase prévia à construção.  

75. Aproveitar as terras sobrantes da escavação ao máximo no projeto de construção. As restantes, sempre 

que possível e os materiais tenham características geotécnicas adequadas, devem ser utilizadas em obras 

geograficamente próximas onde haja necessidade de aterro. Efetuar o depósito definitivo das terras em 

vazadouro como opção de último recurso, de modo a diminuir os impactes negativos relacionados com o 

transporte e deposição daquelas terras que frequentemente dão origem a alteração do relevo natural. 

Neste caso, as terras sobrantes devem ser utilizadas preferencialmente na recuperação ambiental e 

paisagística de explorações e/ou pedreiras, sendo que estas se devem localizar o mais próximo possível da 

área do projeto. 

76. Efetuar uma avaliação geológica das cavidades cársicas ou outros elementos de especial interesse 

geológico, paleontológico ou espeleológico que sejam postos a descoberto durante as operações de 

escavação, devendo o procedimento técnico a adotar, apontar sempre para o seu estudo de caracterização 

e divulgação de resultados. Considerar a sua preservação. 

77. Aplicar adequadamente a legislação existente sobre construção em zonas de muito elevada vulnerabilidade 

sísmica dos solos, como é o caso do vale de Alcântara. 

78. Implementar o Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO), constituído pelo planeamento de 

todos os elementos das obras, identificação e pormenorização das medidas de minimização a implementar 

na fase da execução das obras, e respetiva calendarização. 

79. Implementar, desde o início da fase de obra, o Plano de Gestão de Efluentes e Resíduos definido na fase 

de Projeto de Execução. 

80. Monitorizar os consumos de água nas várias frentes de obra onde ocorra consumo de água assim como 

nos estaleiros. Para tal instalar contadores volumétricos em número considerado suficiente para que 

atempadamente se consigam identificar eventuais situações de fugas nas tubagens de adução de água. 

81. Efetuar a descarga de efluentes para a rede municipal de acordo com as exigências dos serviços da Câmara 

Municipal de Lisboa, nomeadamente o seu Regulamento para Lançamento de Efluentes Industriais na Rede 

de Coletores de Lisboa (Edital nº 156/91) e eventuais atualizações ou adendas ao Regulamento. 



Parecer da Comissão de Avaliação 

 

Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental n.º 3462 

Prolongamento da Linha Vermelha entre São Sebastião e Alcântara 

Junho de 2022 

  

 169 

  

82. Garantir a limpeza periódica das áreas dos diversos estaleiros, assim como das áreas envolventes aos poços 

de ataque e poços de ventilação. Nestes últimos, especial atenção deve ser dada ao confinamento dos 

materiais geológicos caídos durante as operações de carga de camiões. 

83. Adotar em períodos de pluviosidade intensa medidas adicionais preventivas, de tal modo que não aconteça 

o entupimento (por arraste de terras) dos sumidouros próximos das frentes de obra. 

84. Após conclusão de cada frente de obra, proceder à limpeza dos elementos hidráulicos da rede de drenagem 

de águas pluviais com maior probabilidade de terem sido impactados pelas obras. Estas operações de 

limpeza devem ser acompanhadas por técnicos habilitados da Câmara Municipal de Lisboa. 

85. 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, posteriormente encaminhados para tratamento. 

86. Garantir que a descarga dos efluentes domésticos para a rede municipal é efetuada de acordo com as 

exigências dos serviços da Câmara Municipal de Lisboa. 

87. Interromper a execução de escavações e aterros em períodos de elevada pluviosidade e tomar as devidas 

precauções para assegurar a estabilidade dos taludes e evitar o respetivo deslizamento. 

88. Armazenar os óleos, lubrificantes, tintas, colas e resinas usados em recipientes adequados e estanques, 

para posterior envio a destino final apropriado, preferencialmente a reciclagem. 

89. Sempre que ocorra um derrame de produtos químicos no solo, proceder 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. 

90. Nas zonas de maior fracturação/permeabilidade do maciço (com ou sem presença de água subterrânea na 

frente de escavação), proceder à impermeabilização do túnel com a máxima brevidade possível. 

91. Assegurar que rebaixamentos significativos e súbitos dos níveis piezométricos nos cinco (5) furos 

particulares identificados devem despoletar com a máxima brevidade a implementação de medidas 

corretivas que estanquem o “esvaziamento” dos furos verticais. 

92. Monitorizar a evolução dos níveis piezométricos nos 24 piezómetros dedicados ao presente Projeto, nos 

piezómetros que vierem a ser construídos na Av. Infante Santo e nas captações particulares identificadas 

como as mais próximas das escavações para o túnel/estações.  

93. Implementar as medidas de minimização/compensação dos impactes nas captações particulares referidas 

no Programa de Monitorização para o caso de se verificarem rebaixamentos nos níveis das mesmas. 

94. Assegurar a impermeabilização do túnel em fase de construção. 

95. Armazenar, caso se verifique a existência de materiais de escavação com vestígios de contaminação, em 

locais que evitem a contaminação dos solos e das águas subterrâneas por infiltração ou escoamento das 

águas pluviais, até serem encaminhados para destino final adequado. 

96. Dimensionar e impermeabilizar a zona de armazenamento de materiais poluentes (óleos, lubrificantes, 

combustíveis), a qual deve possuir um sistema de drenagem para uma bacia de retenção estanque para, 

em caso de derrame acidental, evitar a infiltração desses poluentes no solo. 
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97. 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. 

98. Encaminhar as águas de lavagem associadas ao fabrico de betões (p. ex.: betoneiras) para bacia de 

retenção própria, a construir. No final da obra, remover toda a camada de solo das bacias de retenção que 

contenham resíduos de betão, e encaminhar para tratamento adequado. As bacias de retenção podem ser 

constituídas por covas escavadas no solo e revestidas a geotêxtil. 

99. Conduzir as águas que contenham, ou potencialmente possam conter, substâncias químicas, assim como 

as águas com elevada concentração de óleos e gorduras, para um depósito estanque, sobre terreno 

impermeabilizado, devendo posteriormente ser encaminhadas para destino final adequado. 

100. 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 dos riscos de contaminação dos 

solos e das águas por fugas de óleo e de combustível. 

101. Informar as populações: Os habitantes e os utilizadores de instalações situadas dentro de uma faixa de 

proximidade ao limite do traçado da via de cerca de 200 m, devem ser informados sobre a ocorrência das 

operações de construção. A informação deve incluir a hora de início das obras, o seu regime de 

funcionamento e a sua duração. Em particular, deve especificar as operações mais ruidosas, o seu início e 

final previstos, bem como as medidas de minimização de ruído que serão aplicadas. Deve, ainda, incluir 

informação sobre o projeto e os seus objetivos.  

102. Instalar uma barreira acústica com características absorventes, com altura prevista entre 3 e 5 m, para 

reforço da proteção do ruído das obras na Escola Eng.º Ressano Garcia.  

103. Adotar em zonas de estaleiros, em particular nos previstos para as zonas das Estações das Amoreiras, 

Campo de Ourique, Infante Santo e Alcântara, PV1, PV2 e zona adjacente à Casa de Goa, medidas de 

contenção das emissões sonoras. Estas medidas podem assumir a forma de: 

a. painéis acústicos isolantes (Rw > 27 dB) e absorventes (coeficiente de absorção sonora a >= 0,6 

nas bandas de oitava centradas nas frequências a partir de 250Hz) em substituição da vedação 

do estaleiro e/ou  

b. insonorização de equipamentos, através de atenuadores de ruído ou canópias insonorizantes e/ou 

c. implantação dos equipamentos ruidosos afastada dos locais com utilização sensível ao ruído. 

104. Selecionar os equipamentos a utilizar atendendo à grandeza das suas emissões sonoras, escolhendo os 

que apresentem menor potência sonora. 

105. Implementar as medidas de minimização que venham a ser definidas no âmbito do Estudo Específico de 

Vibrações a elaborar no enquadramento do Projeto de Execução, sendo certo que não poderão ser 

ultrapassados os limites máximos indicados na medida 47 e que níveis de vef > 1.10 mm/s determinarão 

a interrupção das ações de construção que os induzam até ser encontrada nova forma de prosseguir sem 

ultrapassar esse limite, ou ser demonstrado o realojamento dos recetores sensíveis e/ou as atividades 

sensíveis a vibrações. 
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106. Implementar as soluções alternativas de estacionamento para os residentes, aspeto particularmente 

relevante para as obras da Estação Campo de Ourique e da Estação Infante Santo. 

107. Assegurar o transporte de materiais de natureza pulverulenta ou do tipo particulado em veículos 

adequados, com carga coberta, de forma a impedir a dispersão de poeiras. 

108. Manter em condições de limpeza os passeios e imediações das áreas de estaleiro e de frentes de obra, 

evitando assim a dispersão de poeiras. 

109. Limitar as ações localizadas de desmatação, limpeza e decapagem dos solos às zonas estritamente 

indispensáveis para a execução da obra. 

110. Adotar velocidades moderadas, de forma a minimizar a emissão de poeiras. 

111. 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; as superfícies de solos sujeitas a movimentações devem ser 

previamente regadas, em especial as mais expostas ao vento, de modo a diminuir a emissão de partículas 

e poeiras. 

112. Utilizar proteções ao realizar o armazenamento temporário de terras. 

113. Facultar a Carta de Condicionantes a cada empreiteiro e/ou subempreiteiro. 

114. Prever o acompanhamento arqueológico a ser efetuado de modo efetivo, continuado e direto por um 

arqueólogo em cada frente de trabalho sempre que as ações inerentes à realização do projeto não sejam 

sequenciais mas simultâneas. 

115. Efetuar o acompanhamento arqueológico da obra em todos os trabalhos, durante a instalação de estaleiros, 

fases de decapagem, desmatação e terraplenagens, abertura de acessos, escavação das valas e de todas 

as ações que impliquem revolvimento de solos desde as suas fases preparatórias.  

116. Conservar in situ (mesmo que de forma passiva) as ocorrências arqueológicas que forem reconhecidas 

durante o acompanhamento arqueológico da obra, tanto quanto possível, e em função do seu valor 

patrimonial, no caso de estruturas, de tal forma que não se degrade o seu estado de conservação atual ou 

salvaguardar pelo registo 

117. Os resultados obtidos no acompanhamento arqueológico poderão determinar a adoção de medidas de 

minimização específicas (registo documental, sondagens de diagnóstico, escavações arqueológicas, entre 

outras) nomeadamente no caso de não ser possível determinar a importância científica e patrimonial das 

ocorrências então identificadas. Em caso de identificação de contextos arqueológicos preservados realizar 

a respetiva escavação arqueológica. 

118. Avaliar pela direção científica dos trabalhos arqueológicos, por equipa especializada em espeleo-arqueologia 

e pela DGPC as cavidades cársicas que surjam no decurso da obra, dos trabalhos arqueológicos e de 

demolição do edificado. 

119. Colocar em depósito credenciado pelo organismo de tutela os achados arqueológicos móveis encontrados 

no decurso da obra. 
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120. Implementar as propostas do Plano de Compensação e Valorização do Património Cultural (PCVPC) com 

vista à valorização dos elementos patrimoniais ou dos resultados obtidos com os trabalhos arqueológicos 

nalguns dos espaços públicos a construir ou reabilitar em articulação com a DGPC. 

121. Repor a situação de referência dos diversos espaços públicos afetados, não podendo remeter-se para: 

a. a utilização de materiais – inertes e vivos - de menor qualidade/durabilidade; 

b. para a descontinuidade formal e visual/estética de materiais; 

c. para a descontinuidade e disrupção do desenho do espaço público existente e 

d.  para soluções que conduzam à descaracterização e à perda de identidade dos locais objeto de 

intervenção. 

122. Repor as áreas de espaço público afetadas respeitando os projetos que lhe deram forma. Para eventuais 

alterações do desenho do espaço e/ou dos materiais devem ser consultados os autores dos referidos 

projetos. 

123. Garantir um destino final adequado aos solos escavados em função do seu grau de contaminação. 

124. Executar o projeto de execução, aprovado pela DGPC, de espaço museológico para exibição pública dos 

principais achados arqueológicos, após a conclusão da obra, no prazo máximo de dois anos. 

Dos Pareceres das Entidades Externas 

125. Remeter os projetos de pormenor para o Ministério da Defesa Nacional/Exército. Proceder ao 

acompanhamento durante as obras das infraestruturas subterrâneas à responsabilidade do Exército, 

designadamente condutas subterrâneas de fibra ótica, na Rua Marquês da Fronteira, na Avenida Infante 

Santo e na Rua Embaixador Teixeira Sampaio. (DGRDN) 

126. Para os Prédios Militares (PM): o PM 058/Lisboa – “Quartel de Campo de Ourique” e o PM 217/Lisboa –

“Edifício Ceuta”, salvaguardar a todos e quaisquer danos neste património, nomeadamente ao nível de 

fendilhações, assentamentos ou outras patologias que possam vir a surgir na sequência da execução do 

projeto. (DGRDN) 

127. No início dos trabalhos explicar aos operadores/intervenientes na obra, a função das barreiras de proteção. 

Na Zona de Proteção Radicular – ZPR, devem ser proibidas as seguintes ações:  

a. O depósito de quaisquer tipos de materiais nomeadamente de construção, detritos, terras, etc.;  

b. A circulação de máquinas e viaturas; 

c. Proceder a alterações da cota da superfície do solo superiores a 0,10 m de altura;  

d. A abertura de valas ou caboucos para instalação de quaisquer tipos de infraestruturas;  

e. Pendurar ou pregar quaisquer objetos no tronco, pernadas ou ramos das árvores.  

f. Caso a obra obrigue ao atravessamento da ZPR, deverão ser adotadas as seguintes medidas de 

proteção:  

g. Antes da escavação, as árvores deverão ser ancoradas com cintas e não tracionadas deforma a 

assegurar que qualquer movimento da árvore é contrabalançado;  

h. A escavação deve começar longe das árvores e aproximar-se gradualmente;  

i. O corte de terreno deve ser efetuado de uma forma radial em relação à árvore;  
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j. À aproximação das primeiras raízes, a escavação deve ser feita manualmente ou com o auxílio de 

jato de água ou de ar, com pressão adequada;  

k. As raízes expostas devem atadas e cobertas por um geotêxtil, regado duas vezes por dia;  

l. Qualquer remoção de raízes deve ser tecnicamente acompanhada;  

m. A passagem de tubagens ou afins deve ser feita, preferencialmente, por perfuração horizontal 

(túnel) de forma a afetar minimamente as raízes. (ICNF) 

128. Caso as medidas anteriores sejam insuficientes para proteção das copas, antes do início dos trabalhos 

realizar podas de elevação das copas, aprovadas pelos serviços técnicos competentes no caso o ICNF, IP.  

129. Proceder no levantamento de muros ou de outro tipo de construções contínuas, à execução de fundações 

pontuais, cuja base será estabelecida em local onde não haja afetação das raízes que cumpram uma função 

de suporte do exemplar arbóreo. (ICNF) 

130. Manter as barreiras de proteção de árvores classificadas até ao final da obra. (ICNF) 

131. Realizar reuniões com os empreiteiros sempre que se considere pertinente, segundo a calendarização e o 

avanço dos trabalhos nas diversas zonas de obra. Nestas reuniões será sempre expresso o desejo de 

salvaguardar os exemplares arbóreos classificados evitando danos desnecessários. O responsável deve 

verificar regularmente o posicionamento das barreiras de proteção e o cumprimento dos requisitos acima 

expostos, reportando aos serviços competentes relevantes, designadamente ao ICNF, IP, quaisquer desvios 

ao inicialmente estabelecido e apontando as medidas de correção implementadas. (ICNF) 

132. Facultar, para efeitos de observação e acompanhamento periódicos do Arvoredo de Interesse Público no 

perímetro da obra, o acesso ao ICNF, IP sempre que solicitado. (ICNF) 

 

Fase de Exploração 

133. Controlar a velocidade de circulação dos veículos de modo a que não ultrapassem a proteção induzida pelas 

medidas de minimização adotadas para eliminação da incomodidade às vibrações e eliminação da 

ocorrência de ruído re-radiado, devidamente e detalhadamente dimensionadas no âmbito do Estudo de 

Vibrações a elaborar no contexto do Projeto de Execução, para uma velocidade máxima de projeto de 70 

km/h. 

134. Implementar um sistema de controlo de fugas e de manutenção periódico, que deve ser realizado por 

entidades certificadas. 

135. Garantir as boas condições de drenagem, com inspeções e manutenções periódicas das infraestruturas de 

drenagem das águas pluviais. 

136. Prever sistemas de bombagem de águas pluviais com capacidade de redundância e preparados para a 

possibilidade de ter que se instalar um grupo de bombagem adicional, caso venham a verificar-se 

fenómenos de precipitação intensa cada vez mais frequentes, que justifiquem a implementação de tal 

medida. 

137. Garantir uma eficiente manutenção da impermeabilização do túnel e das estações durante a vida útil do 

Projeto. 
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138. Caso se observem subidas significativas e/ou continuadas no tempo dos níveis piezométricos, 

potencialmente imputáveis à presente obra (e.g. inundações em caves de edifícios), implementar medidas 

de correção, as quais poderão implicar a criação de zonas artificiais de maior permeabilidade do maciço 

rochoso (rodeando o túnel e/ou estações subterrâneas) que conectem hidraulicamente a zona de montante 

e a zona de jusante relativamente à barreira hidráulica originada pelo túnel e/ou estações subterrâneas. 

139. Fornecer aos empreiteiros e subempreiteiros a Carta de Condicionantes atualizada com a implantação de 

todos os elementos patrimoniais identificados, quer no EIA e no RECAPE, quer com os que se venham a 

identificar na fase de construção, sempre que se desenvolverem ações de manutenção ou outros trabalhos. 

140. Efetuar o acompanhamento arqueológico sempre que ocorram trabalhos de manutenção, que envolvam 

alterações que obriguem a revolvimentos do subsolo, circulação de maquinaria e pessoal afeto, 

nomeadamente em áreas anteriormente não afetadas pela construção das infraestruturas (e que não foram 

alvo de intervenção), e cumprir as medidas de minimização previstas para a fase de construção, quando 

aplicáveis.  

141. Publicar as monografias resultantes dos trabalhos de minimização patrimonial.  

 

Programas de Monitorização  

Devem ser desenvolvidos os seguintes Programas de Monitorização, de acordo com o referido no EIA ou de 

acordo com as diretrizes de seguida mencionadas: 

 

1. Programa de Monitorização da Qualidade do Ar 

 

De acordo com as diretrizes mencionadas no EIA. 

 

2. Programa de Monitorização dos Recursos Hídricos Subterrâneos  

 

A existência de águas subterrâneas subjacentes à área do projeto, a natureza maioritariamente subterrânea do 

projeto, a densa ocupação urbana com edifícios com caves e, ainda, a existência de algumas captações 

particulares na vizinhança, determinam a pertinência da monitorização dos recursos hídricos subterrâneos. 

 

Pretende-se monitorizar a evolução do nível freático ao longo do ano hidrológico, detetar eventuais anomalias 

no padrão hidrodinâmico e avaliar a evolução do nível hidrostático em captações particulares. 

 

Parâmetros e pontos de amostragem 

Para a monitorização das águas subterrâneas na área de projeto e envolvente próxima serão medidas as 

profundidades dos níveis freáticos (piezométricos) nos 24 piezómetros referenciados no EIA como SC2Pz, 

SC3Pz, SC5Pz, SC6Pz, SC7Pz, SC8Pz, SC10Pz, SC14Pz, SC15Pz, SC17Pz, SC18Pz, SC20Pz, SC23Pz, SC26.1Pz, 

SC27Pz, SC28Pz, SC29Pz, SC30Pz, SC31Pz, SC32Pz, SC33Pz, SC35Pz, SC36Pz e SC37Pz. 
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Devem ser executados mais dois piezómetros na zona da Av. Infante Santo onde afloram os calcários da 

Formação da Bica (C2Bi), junto da linha do metropolitano (e não necessariamente a montante desta), porque 

esta é a formação geológica mais produtiva e cujo padrão de circulação subterrânea é dendrítico, sendo, de 

todos, o mais difuso e imprevisível. 

 

Devem também ser medidas as profundidades dos níveis hidrostáticos (NHE) nas captações particulares com 

os seguintes Códigos de Utilização, Licença Prévia ou Licença de Exploração: 029/02-DSMA-DMA, 

CP005847.2016.RH5, CP004762.2014.RH5, CP006590.2016.RH5 e 0508/05-DSGA-DDH, localizadas de acordo 

com a figura 19. 

 

Figura 19 - Localização das captações subterrâneas particulares a monitorizar - Fonte: APA/ARHTO e Metropolitano de 
Lisboa, S.A. 

 

Técnicas, métodos analíticos e equipamentos necessários  

Os níveis piezométricos dos piezómetros e os níveis hidrostáticos das captações devem ser medidos com recurso 

a sonda de medição de níveis (com precisão centimétrica), preferencialmente confinando cada campanha de 

medição num único dia. 

 

Frequência de amostragem, leitura ou observação 

Durante a fase prévia à obra e durante a fase de construção, devem ser efetuadas medições mensais nos 

piezómetros e nas captações particulares. Durante a fase de exploração devem ser efetuadas medições 

semestrais, nos piezómetros. 

 

Critérios de avaliação  

O rebaixamento ou a subida acentuada e/ou continuada do nível freático nos piezómetros ou o rebaixamento 

do nível hidrostático nas captações. 
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Causas prováveis do desvio  

Para o rebaixamento ou a subida acentuada e/ou continuada do nível freático ou para o rebaixamento do nível 

hidrostático:  

- (A) (B) Modificação das condições hidrodinâmicas da zona;  

- (D) Resposta à diminuição da pluviosidade. 

 

Medidas de gestão ambiental a adotar em caso de desvio  

Revisão do projeto e/ou implementação/reforço de medidas de minimização. 

 

3. Programa de Monitorização do Ambiente Sonoro 

 

A sensibilidade ao ruído, das zonas envolvente da Expansão do Metropolitano de Lisboa para o Prolongamento 

da Linha Vermelha entre S. Sebastião e Alcântara, requer um acompanhamento e uma fiscalização especial no 

que concerne ao ruído emitido. O Programa de Monitorização de Ruído será desenvolvido em duas fases 

correspondentes aos trabalhos de construção e à evolução da exploração do traçado. 

 

Parâmetros a monitorizar, procedimentos de medição e requisitos das entidades e equipamentos 

A caracterização acústica a efetuar será baseada nos registos e análise dos valores do nível sonoro contínuo 

equivalente ponderado em malha A de longa duração LAeq, especificado na legislação nacional em vigor. Serão 

ainda registados os valores de diversos índices estatísticos, no sentido de assessorar a análise. 

 

Para além destes índices devem ser registados, em cada local, os espectros dos sinais sonoros em bandas de 

frequência de 1/3 de oitava, durante o funcionamento de máquinas, equipamentos e quaisquer operações 

ruidosas. Para averiguar da existência ou não de características impulsivas do ruído dentro do intervalo de 

tempo de avaliação deve ser monitorizado o nível sonoro contínuo equivalente, LAeq, em simultâneo com 

característica impulsiva e fast.  

 

As medições acústicas serão efetuadas na vigência dos três períodos de referência definidos na alínea p) do 

Artigo 3º do RGR, conduzindo à determinação dos valores dos indicadores de ruído ambiente: Ld (LAeq no 

período diurno), Le (LAeq no período entardecer) e Ln (LAeq no período noturno). 

 

A partir dos valores registados, será também calculado, na monitorização em fase de exploração, o valor do 

indicador de ruído diurno-entardecer-noturno Lden, a partir da fórmula definida na alínea j) do artigo 3º do 

RGR. 

 

Os procedimentos experimentais seguidos durante a realização das medições acústicas efetuadas devem estar 

em conformidade com as recomendações constantes nas normas portuguesas aplicáveis, nomeadamente com 
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as estabelecidas na Norma Portuguesa NP ISO 1996 Acústica. Descrição e medição do ruído ambiente e no Guia 

Prático para Medições de Ruído Ambiente, APA, Julho 2020. 

 

Os trabalhos de monitorização de ruído devem ser executados por uma entidade acreditada pelo IPAC, conforme 

requisito constante no artigo 34º do RGR.  

 

O(s) equipamento(s) de medição acústica a utilizar são sonómetros integradores de classe de precisão 1, com 

análise em frequência por bandas de terços de oitava, homologado(s) pelo Instituto Português da Qualidade e 

devidamente verificado(s) por Laboratório de Metrologia Acústica. 

 

Fase de construção 

Locais de amostragem: 

Durante a fase de construção, os locais de monitorização devem ser selecionados em função da proximidade 

dos recetores com usos sensíveis ao ruído relativamente aos locais em obra. Os locais de avaliação acústica 

devem incluir, pelo menos, os mesmos pontos avaliados na situação de referência e corresponder às seguintes 

zonas com usos do solo com sensibilidade ao ruído mais próximos de obras à superfície e poços de ataque:  

 Entre cerca do PK 0+500 e cerca do PK 0+800, ambos os lados;  

 Entre cerca do PK 0+950 e cerca do PK 1+000, lado ascendente;  

 Entre cerca do PK 1+550 e cerca do PK 1+800, ambos os lados;  

 Entre cerca do PK 2+080 e cerca do PK 2+140, ambos os lados;  

 Entre cerca do PK 2+400 e cerca do PK 2+600, ambos os lados;  

 Entre cerca do PK 3+200 e cerca do PK 3+700, ambos os lados.  

 

Zonas ou locais de amostragem devem ser identificados em maior detalhe em sede de projeto de execução, 

com base nos elementos finais de projeto.  

 

Poderão ser selecionados outros locais resultantes de reclamações. 

 

Periodicidade das campanhas de monitorização: 

A periodicidade das campanhas de monitorização dependerá da calendarização e regime de construção 

(atividades e funcionamento de máquinas e equipamentos), devendo, no mínimo, ocorrer trimestralmente. As 

amostras, a serem obtidas em cada um dos três períodos de referência caso determinadas fases da obra venham 

também a ocorrer em período entardecer e noturno em virtude de deterem uma Licença Especial de Ruído, 

devem ser recolhidas durante a ocorrência das situações mais críticas em termos de emissões sonoras para os 

recetores sensíveis mais próximos. Para cada um dos períodos de referência, os resultados apurados devem ser 

apresentados por dia, não devendo serem efetuadas médias de vários dias. 
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Fase de exploração 

Locais de amostragem: 

Os locais a monitorizar devem situar-se na envolvente do traçado, mais especificamente junto de usos do solo 

com sensibilidade ao ruído e onde são recomendadas medidas minimizadoras. Devem incluir, pelo menos, os 

mesmos pontos avaliados na situação de referência referentes a recetores sensíveis próximos dos futuros 

equipamentos de ventilação e do viaduto de Alcântara.  

 

As zonas de avaliação que deverão ser alvo de monitorização acústica são as seguintes:  

 Entre cerca do PK 0+950 e cerca do PK 1+000, lado ascendente;  

 Entre cerca do PK 2+080 e cerca do PK 2+140, ambos os lados;  

 Entre cerca do PK 3+200 e cerca do PK 3+700, ambos os lados.  

Poderão ser selecionados outros locais resultantes de reclamações. 

 

Períodos de avaliação acústica: 

Os períodos de avaliação acústica serão o diurno (07h00 - 20h00), o entardecer (20h00-23h00) e o noturno 

(22h00-07h00), de acordo com a legislação em vigor.  

 

A seleção das amostras e intervalos de tempo de amostragem devem estar em conformidade com os 

procedimentos estabelecidos na Norma NP ISO 1996 e no Guia Prático para Medições de Ruído Ambiente, tendo 

em conta a necessidade de garantir a obtenção de valores representativos dos indicadores de ruído de longa 

duração.  

 

Periodicidade das campanhas de monitorização: 

Recomenda-se a realização de uma campanha de medições acústicas no 1º ano logo após a entrada em 

funcionamento do Prolongamento da Linha Vermelha entre S. Sebastião e Alcântara do Metropolitano de Lisboa, 

e ao longo dos quatro seguintes anos de exploração. Após este período deve ser avaliada, com base em todas 

as campanhas anteriores, a necessidade de estender e reavaliar este programa de monitorização. 

 

Critérios de análise de resultados e ações a adotar:  

Os critérios de análise dos resultados obtidos nas medições acústicas a efetuar serão os estabelecidos na 

legislação sobre ruído ambiente em vigor, nomeadamente no Regulamento Geral do Ruído (Decreto-Lei nº 

9/2007, de 17 de janeiro), retificado pela Declaração de Retificação n.º 18/2007, de 16 de março e alterado 

pelo Decreto-Lei nº 278/2007, de 1 de agosto.  

 

Em fase de construção, os valores obtidos para os indicadores de ruído Le e Ln devem ser comparados com os 

valores limites fixados no Artigo 15º do RGR e ainda, para o indicador Ld, comparados com o valor recomendado 

de 65 dB(A) que pode conter os efeitos mais severos de risco para a saúde humana e na aprendizagem das 

populações escolares.  Caso sejam verificados valores superiores aos indicados, os trabalhos construtivos/o 



Parecer da Comissão de Avaliação 

 

Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental n.º 3462 

Prolongamento da Linha Vermelha entre São Sebastião e Alcântara 

Junho de 2022 

  

 179 

  

funcionamento dos equipamentos responsáveis pelas maiores emissões sonoras devem cessar, especialmente 

no período noturno, no caso das zonas cujos recetores sensíveis sejam habitações, mas também no período 

diurno, no caso de proximidade a escolas, até que sejam adotadas medidas suplementares às estabelecidas. 

Em fase de exploração, os valores obtidos para os indicadores de ruído Lden e Ln devem ser comparados com 

os valores limites fixados no Artigo 11º do RGR. Nas zonas ou locais onde se verifique o incumprimento dos 

critérios legais vigentes devem ser adotadas medidas, adicionais às estabelecidas, de controlo de ruído (medidas 

na fonte de ruído, no meio de propagação ou, caso esgotadas as anteriores, no recetor sensível). 

 

4. Programa de Monitorização das Vibrações 

 

Deve incluir todos os pontos que venham a ser identificados no âmbito do estudo específico de vibrações a 

elaborar para a fase de Projeto de Execução, como sendo sujeitos à influência das vibrações decorrentes desta 

infraestrutura, seja em fase de construção ou de exploração. Esse estudo deve incluir as peças desenhadas 

necessárias para classificar os edifícios em relação à sua suscetibilidade às vibrações, tanto em relação ao tipo 

de estrutura como em relação à sensibilidade da sua utilização. Igualmente deve contemplar o enquadramento 

legal e normativo em vigor e referido neste parecer da Comissão de Avaliação. 

 

Salienta-se que o Programa de Monitorização deve contemplar, pelo menos, a seguinte frequência de 

amostragem: 

 durante a fase de construção, a medição de vibrações terá de ocorrer de forma contínua no período de 

tempo em que os trabalhos a realizar se encontrem na proximidade dos edifícios sensíveis. O programa de 

monitorização deve incorporar sistema de tratamento automático de dados e de envio de alertas no caso 

das vibrações ocorrentes ultrapassarem os limites de alerta e/ou de alarme (definidos no âmbito da análise 

de risco patrimonial).  

Sempre que se detetarem níveis de vibração que ultrapassem os limites definidos deve ser entregue um 

relatório com a análise dessas situações e com a identificação das medidas já tomadas e a tomar para se 

garantir o cumprimento dos mesmos. 

 Deve ser realizada uma campanha de monitorização, após a execução dos toscos e anterior à execução da 

empreitada seguinte de construção da solução de via-férrea para determinar se as funções de transferência 

estão validades e, consequentemente, para averiguar se o dimensionamento das medidas de minimização 

a implementar é adequado.  

O correspondente Relatório deve ser entregue à autoridade de AIA até 2 meses após a realização dessas 

medições e deve ser sempre anterior ao início da fase seguinte de execução deste troço de linha. Este 

relatório deve incluir uma comparação entre as estimativas constantes do RECAPE e que estiveram 

subjacentes ao dimensionamento das medidas de minimização e os valores efetivamente medidos em 

campo. 

 Em momento prévio à entrada em serviço, deve ser realizado um teste com as futuras composições que 

circularão nesta linha e para os diferentes regimes de velocidade previstos, para se determinar as funções 
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de transferência finais (incluindo a ação das medidas de minimização implementadas) e a real eficácia das 

medidas de minimização adotadas. 

Os referidos relatórios devem ser entregues à autoridade de AIA no prazo de 2 meses, antes da entrada 

em serviço, que ficará condicionada à sua aprovação. 

 No ano de entrada em serviço, para o qual se deve considerar uma duração mínima de 1 semana, em 

contínuo e com a identificação dos eventos relevantes em termos de incomodidade à vibração. O 

proponente também refere que pretende realizar monitorização ao longo dos quatro seguintes anos de 

exploração. Adicionalmente, devem ser realizadas campanhas equivalentes nos anos 5, 10, 20 e 40, após 

a entrada em serviço.  

 

Os referidos relatórios devem ser entregues à autoridade de AIA no prazo de 2 meses. 

 

5. Programa de Monitorização para o património botânico do Jardim Teófilo Braga (ou Jardim 

da Parada) 

 

Apresentar uma proposta de Programa de Monitorização, em particular para o património botânico do Jardim 

Teófilo Braga (ou Jardim da Parada), que contemple, entre outros aspetos que se considerem pertinentes, os 

seguintes parâmetros: 

 Evolução do estado fitossanitário.  

 Avaliação da estabilidade biomecânica dos exemplares arbóreos que sejam afetados fisicamente pelo corte 

de raízes ou, quando não, que tenham localização em área suscetível a tal. 

Nestes termos, deve ser definida uma área, em cartografia, onde conste graficamente a localização dos 

exemplares a monitorizar assim como deve ser apresentada a lista dos referidos exemplares a monitorizar, 

acompanhado do registo escrito do seu estado na atual Situação de Referência. O referido programa deve 

estabelecer a periodicidade das inspeções, e o acompanhamento e a forma de tratamento da informação 

recolhida. Neste âmbito, também devem ser apresentadas as soluções para conter ou reduzir, os riscos 

potenciais. Estas ações e a monitorização devem ser asseguradas através da assistência técnica à obra por 

especialistas de vegetação de acordo com os parâmetros acima referidos, e outros pertinentes a considerar. 

 

6. Programa de Monitorização do Património Cultural (PMPC) 

 

Apresentar uma proposta de Programa de Monitorização do Património Cultural que seja mesurável, ou seja, 

com indicação de objetivos concretos, quais os parâmetros de monitorização, identificar os locais necessários 

monitorizar, frequência das amostragens, métodos de registo e de que forma devem ser apresentados e 

analisados os resultados, bem como as medidas necessárias adotar conforme os diferentes cenários, inclusive 

durante a fase de exploração. 
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Outros Planos 

Implementar os seguintes Planos, aprovados de acordo coma presente decisão: 

 

1. Plano de Estaleiros 

O Plano deve ser elaborado tendo em consideração o número de trabalhadores (internos e externos) afetos ao 

funcionamento de todas as infraestruturas que constituem a LVSSA e onde deve ser assegurado o cumprimento 

dos requisitos relacionados com: 

i. abastecimento da água destinada ao consumo humano; 

ii. aquecimento das águas sanitárias, para prevenção do desenvolvimento de Legionella; 

iii. existência de caixas de primeiros socorros devidamente equipadas recomendando-se, para o efeito, 

a consulta da Orientação Técnica n.º 1/2010 da Direcção-Geral da Saúde; 

iv. armazenamento de resíduos e as condições de higienização dos locais de armazenamento; 

v. armazenamento de materiais perigosos, devendo estar definidos procedimentos adequados a adotar 

para o armazenamento, manuseamento e formas de atuação em caso de ocorrência de derrame 

acidental, nomeadamente relacionados com a atuação em caso de derrame acidental de 

combustíveis, se aplicável. 

vi. existência de medidas para evitar a proliferação de vetores transmissores de doenças. 

 

2. Plano de Segurança e Saúde 

Plano a implementar quer na fase de construção quer na fase de exploração do projeto. 

 

3. Plano de Emergência Interno 

Plano a implementar quer na fase de construção quer na fase de exploração do projeto, onde serão vertidos os 

procedimentos a adotar em caso de emergência, devendo ser identificados, com detalhe, os potenciais serviços 

afetados. Neste Plano devem ser consideradas situações relacionadas com o acesso por veículos pesados 

pretendido para cargas e descargas, com a sua passagem junto aos edifícios e com a possibilidade de ocorrência 

de acidentes de embate ou colisão. Deve também ser considerada com mais detalhe a resposta de emergência 

à Estação Infante Santo. Deve ainda ser considerada a elevada vulnerabilidade do Vale de Alcântara às 

inundações e devem estar previstas as situações mais críticas nomeadamente relacionadas com a possibilidade 

de ocorrer uma colisão ou descarrilamento de uma composição. 

 

4. Plano de Gestão de Resíduos 

Todos os resíduos devem ser devidamente acondicionados dentro do estaleiro, transportados por entidade 

devidamente licenciada e entregues a operadores de gestão de resíduos devidamente licenciados, de modo a 

garantir o seu destino final adequado. Deve ser feita a correta gestão de resíduos de construção e demolição, 

nomeadamente, de materiais que contenham amianto.  
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Pela Comissão de Avaliação 

 

(Dora Beja)       

 

(Ana Pereira Ribeiro) 
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Anexo I: Planta de localização do Projeto (s/escala) 

 

  



 



Estudo de Impacte Ambiental do Prolongamento
da Linha Vermelha entre São Sebastião e 

Alcântara do Metropolitano de Lisboa

Metropolitano de Lisboa, E.P.E.

Dezembro
2021

Implantação do Projeto e Área 
de Estudo (sobre Carta Militar)

¯

1:25 000

N.º 2.3

Legenda

Traçado Ferroviário:

Enterrado

Viaduto

Estações

Poços de Ventilação (PV)*

Área de Estudo (Buffer 100m)

*Nota: O Poço de Ventilação 3 (PV3) foi retirado do
Projeto, mas a numeração inicial foi mantida.

PV4

PV2

PV1

Estação de
Alcântara

Estação de
Infante Santo

Estação de 
Campo de Ourique

Estação das
Amoreiras
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Anexo II: Pareceres Externos 
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Exmo. Sr. Presidente da

Agência Portuguesa do Ambiente
C/C CDOS de Lisboa

Rua da Murgueira. 9 - Zambujal - Alfragide
2610-124 Amadora

V. REF. V. DATA N. REF. N. DATA
s027565202204-DAIA.DAP 21 ABR2022 QF/4372/DSRP/2022
DAIADAPP.00009.2022

Prolongamento da Linha Vermelha do Metropolitano entre São Sebastião eASSUNTO
Alcan tara

Em resposta à v/solicitação acima referenciada, cumpre informar que esta Autoridade Nacional

considera que o projeto não deverá potenciar acidentes graves ou catástrofes que possam afetar

pessoas e bens. Neste sentido, atento o princípio da prevenção plasmado na Lei de Bases da

Proteção Civil, deverão ser adotadas as seguintes medidas:

Relativamente à futura estação de Alcântara, uma vez que a mesma se irá localizar

parcialmente em área inundável, deverá ser considerada um acesso pedonal na zona W

NW da infraestrutura, de modo a permitir a circulação de pessoas e facilitar o socorro

em cenário de inundação;

• Ainda sobre a supracitada estação, e tendo como pano de fundo a necessidade de serem

tomadas medidas de mitigação para a eventualidade de ocorrência de cenários extremos,

deverão ser estudados os possíveis impactos gerados pela propagação de um tsunami

idêntico ao de 1755 (e considerando simultaneamente os cenários de subida do nível do

mar). procedendo, caso justificado. à adoção de medidas de sensibilização e mitigação do

risco orientadas para a segurança dos utilizadores daquele espaço;

• Relativamente ao risco de incêndio, o projeto das estações deverá cumprir os requisitos

legais decorrentes do Regime Jurídico e do Regulamento Técnico de Segurança Contra

Incêndios em Edifícios;

AUTORIDADE NACIONAL DE EMERGÈNCIA E PROTEÇÃO CIVIL
Aa do Force 12794-1 2 Carnax,de — Portugal
T 15121 424 7IOOvAwproclvpt

12



N. REF. OF!4372/DSRPJ2O22

Deverá ser elaborado um Plano de Emergência Interno do projeto, extensível a todas as

suas fases de desenvolvimento, de modo a permitir obter uma melhor identificação

quanto aos rïscos existentes no mesmo, ou na sua envolvente (designadamente os

referentes ao risco de sismo, tsunami e inundação), e, consequentemente, uma mais

expedita definição de procedimentos e ações a desencadear para responder a situações

de emergência no interior da infraestrutura. Tal Plano deverá ser exercitado

regularmente, através de simulacros envolvendo os serviços e agentes de proteção civil

territorialmente competentes.

• Deverá ser assegurado que todas as afetações à acessibilidade previstas em alguns locais

sejam do prévio conhecimento dos agentes de proteção civil e dos Corpos de Bombeiros

localmente competentes, de forma a minimizar o condicionamento do acesso aos veículos

de socorro e emergência e a permitir a criação de acessos alternativos, caso exista

necessidade.

• Deverá ser garantido um espaço de estacionamento privilegiado destinado aos

organismos de socorro a envolver em situações de acidentefemergência, durante a fase

de construção.

Com os melhores cumprimentos,

O Diretor Nacional

Assinado por: José Antônio Gil de Oliveira
Num, de Identificação: 0)400211
Data: 2022.05.2411:33:24+0100’
certocado por:Diário da República Eletrônico.
Atr-butos cert1caoos. Diretor Nacional de
Prevenção e Gestão de Riscos - Autoridade

Jose Oliveira Nacional de Emergência e Proteção civil.
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Exmo. Senhor 
Agência Portuguesa do Ambiente - APA 
Rua da Murgueira, 9/9A - Zambujal - Ap. 7585 
2611-865 Amadora 
geral@apambiente.pt 
 
 
 

SUA REFERÊNCIA: 

V/email de 21 de abril 22 
NOSSA REFERÊNCIA 

N.º: 4002 

PROC. Nº: 

DATA 25 de Maio de 2022 

SERVIÇO DPTM-AF 

ASSUNTO: Avaliação de Impacte Ambiental do Prolongamento da Linha Vermelha entre 
São Sebastião e Alcântara do Metropolitano de Lisboa 

  

Na sequência do V/email em referência sobre o Estudo de Impacte Ambiental do Projeto da 

Linha Vermelha entre São Sebastião e Alcântara, do Metropolitano de Lisboa, analisados os 

elementos enviados informa-se no que respeita à sua implantação em termos do traçado e zona 

de “buffer”, atravessa (em termos subterrâneos) dois Prédios Militares (PM), o PM 058/Lisboa 

– “Quartel de Campo de Ourique” e o PM 217/Lisboa –“Edifício Ceuta”, sem servidão militar 

constituída. 

Salienta-se, no entanto, a existência de infraestruturas subterrâneas à responsabilidade do 

Exército, designadamente condutas subterrâneas de fibra ótica conforme traçados em anexo, 

na Rua Marquês da Fronteira, na Avenida Infante Santo e na Rua Embaixador Teixeira Sampaio, 

que necessitam de acompanhamento durante as obras. 

 Neste sentido torna-se necessário o envio dos projetos de pormenor pela entidade requerente 

para o Ministério da Defesa Nacional/Exército. 

Atendendo à dimensão da empreitada e aos problemas que a intervenção possa vir a criar, os 

trabalhos deverão ser acompanhados e monitorizados a fim de se evitar qualquer problema nos 

referidos prédios militares, importando assim salvaguardar por parte do dono da obra todos e 

quaisquer danos neste património, nomeadamente ao nível de fendilhações, assentamentos ou 

outras patologias que possam vir a surgir na sequência da sua realização. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

Maria João Rocha 
 

 

                                                         Subdiretora-Geral 

                                   

Maria João Teixeira 

de Almeida Rocha 

Marques

Assinado de forma digital por 

Maria João Teixeira de Almeida 

Rocha Marques 

Dados: 2022.05.25 16:58:37 

+01'00'

mailto:geral@apambiente.pt
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Exmo. Senhor 

Presidente do Conselho Diretivo da Agência 

Portuguesa do Ambiente 

 

Rua da Murgueira, 9/9ª – Zambujal – Alfragide 

Ap. 7585 – 2610-124 Amadora 

 

 

   

Sua referência: 

Ofi. Circ.: S027565-202204-DAIA.DAP 

DAIA.DAPP.00009.2022 

Email APA em 21.04.2022 

 

Processo: 

154/SIGO/2022 

Entr. Int.: SIGO/NOT-338/2022 

 

 

Nossa referência: 

 

 

 

 
Assunto:  AIA 3462 - Prolongamento da Linha Vermelha entre São Sebastião e Alcântara do Metropolitano 

de Lisboa. Solicitação de emissão de parecer. 
 
 
 
1. Introdução 

Foi rececionado um pedido de parecer específico por parte da APA no âmbito do processo de Avaliação 
de Impacte Ambiental (AIA) relativo ao projeto em epígrafe, referente ao estudo do “(Prolongamento da 
Linha Vermelha do metropolitano de Lisboa, entre S. Sebastião e Alcântara”, no concelho de Lisboa. 
 
 

2. Áreas setoriais 
 

2.1 Recursos energéticos 

 
2.1.1 Energia Elétricas 
 
Relativamente aos Serviços de Energia Elétrica , à data, considera-se nada haver a referir, informando-
se que, para além da informação que se encontra disponível através de Serviços Web, deverão ser 
consultadas as entidades concessionárias responsáveis pelo transporte e distribuição de energia 
(nomeadamente para obtenção de informação referente à Identificação e localização de projetos de 
produção de energia renovável, com suas características e outras condicionantes ao desenvolvimento 
do projeto existentes e condicionantes associadas à instalação de infraestruturas de apoio - acessos 
e valas de cabos). 
 
 
 

DG/260/SIGO/22
2022-05-10
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2.1.2 Combustíveis 
 

Em referência ao assunto em epígrafe, informa-se que a área de estudo de impacte ambiental do 
projeto de “Prolongamento da Linha Vermelha entre São Sebastião e Alcântara do Metropolitano 
de Lisboa” poderá interferir com a rede de distribuição da Lisboagás GDL – Sociedade Distribuidora 
de Gás Natural de Lisboa, S.A., pelo que deverá ser contactada a referida concessionária com vista 
à ponderação e harmonização de eventuais interferências com o projeto mencionado. 
 
Contacto da Lisboagás: distribuição.lisboagas@ggnd.pt 

 
 
 
 

2.2 Recursos geológicos 

 
Da análise dos elementos apresentados, informa-se que, à data, que não existem explorações de 
recursos geológicos (depósitos minerais; massas minerais, bem como recursos hidrogeológicos ou 
geotérmicos qualificados ou em vias de qualificação) na área de intervenção pelo que nada há a referir. 
 
 
 
 

3. Conclusão 

Face ao exposto considera-se de emitir parecer favorável, condicionado ao mencionado no ponto 2.1.2 
do presente parecer/ofício. 
 
 

Com os melhores cumprimentos, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nuno Sousa Neves 
Coordenador da Equipa de SIG e Ordenamento - Técnico superior (Arq.) 
(Despacho n. º32/2021 de 06/12/2021) 
 
 
NSN 

 

Assinado por: Nuno Miguel Geraldes Freire de Sousa Neves
Num. de Identificação: 08363218
Data: 2022.05.10 17:41:10+01'00'

mailto:distribuição.lisboagas@ggnd.pt
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A Agência Portuguesa do Ambiente (APA), na sua qualidade de Autoridade de AIA, solicitou 

através de mail datado de 21-4-2022, e ao abrigo do disposto no n.º 11 do artigo 14.º do 

Decreto-Lei n.º 151-B/2013 de 31 de outubro alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 152-

B/2017 de 11 de dezembro, a emissão de parecer específico ao ICNF.  

No âmbito das competências deste Instituto, informa-se o seguinte: 

 

REGIME FLORESTAL 

Na área atravessada pelo projeto existem três áreas sujeitas à servidão do Regime Florestal 

Total:  

 O Parque Floresta de Monsanto (propriedade da autarquia de Lisboa, sob gestão da 

autarquia de Lisboa);  

 A Tapada das Necessidades (propriedade do domínio privado do Estado, sob gestão da 

autarquia de Lisboa); 

 A Tapada da Ajuda (propriedade do domínio privado do Estado, sob gestão da 

Universidade de Lisboa). 

Estas áreas não devem ser afetadas com as obras a realizar (estaleiros, depósitos de material e 

todos as outras estruturas necessárias a uma obra desta tipologia e magnitude), devendo ser 

 

  
Lisboa e Vale do Tejo 
Centro Nacional de Exposições (CNEMA) Quinta das Cegonhas,  
2000-471 SANTARÉM 

   

APA  - Agência Portuguesa do Ambiente 

Rua da Murgueira  9   

Zambujal 

2610-124 AMADORA 

dora.beja@apambiente.pt 

 ana.ribeiro@apambiente.pt 

 

 

   

 

 

 

 

www.icnf.pt | rubus.icnf.pt 

gdp.lvt@icnf.pt 

243306530 

 

 

  

vossa referência 

your reference 

nossa referência 

our reference 

nosso processo 

our process 

Data 

Date 

 

 S-023510/2022 P-020155/2022 2022-06-04  

     

Assunto 

subject 

Procedimento de AIA nº 3462 

Projeto: Prolongamento da Linha Vermelha entre São Sebastião e Alcântara do 

Metropolitano de Lisboa – estudo prévio 

Requerente: Metropolitano de Lisboa, E.P.E. 

Emissão de parecer externo 

 

  

mailto:dora.beja@apambiente.pt
mailto:ana.ribeiro@apambiente.pt
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integralmente preservadas, sem perturbação ou diminuição de qualquer tipo do coberto vegetal 

e arbóreo. 

Para além da consulta a efetuar ao ICNF, devem também ser consultadas as entidades 

responsáveis pela gestão das áreas de Regime Florestal Total: autarquia de Lisboa e 

Universidade de Lisboa. 

  

ARVOREDO DE INTERESSE PÚBLICO (AIP) 

O traçado interfere com a zona de proteção de 50 m em redor de arvoredo classificado como 

Arvoredo de Interesse Público (Lei n.º 53/2012 de 5 de Setembro, regulamentada pela Portaria 

n.º 124/2014 de 24 de junho) em dois locais: 

 Junto ao Jardim Teófilo Braga (Jardim da Parada) 

 Tapada das Necessidades 

O EIA refere que a execução do projeto implica escavações e remoção de terras dentro da zona 

de proteção às árvores.  

Refere também que a estação de Campo de Ourique localizar-se-á sob o Jardim da Parada, a 

uma profundidade de aproximadamente 36 metros. A cota exterior da laje de cobertura da 

estação situar-se-á a uma profundidade cerca de 22 metros. 

Os poços de ataque serão executados nas extremidades do jardim (alinhados no seu eixo) e, de 

acordo com o EIA, foram localizados de modo a situarem-se fora do perímetro de proteção dos 

fitomonumentos aí presentes. 

Está ainda prevista a construção de dois elevadores e escada de emergência, no poço de ataque 

previsto junto ao parque infantil e cujo diâmetro será de 11,4 metros.  

Foi proposto um novo poço especializado, na extremidade oposta, com o mesmo diâmetro de 

11,4 metros, onde serão concentrados os sistemas de ventilação principal e escada de serviço.  

Os acessos à estação de Campo de Ourique far-se-ão junto à Rua Ferreira Borges e na Rua 

Francisco Metrass (ambos fora do Jardim da Parada). 

 

Relativamente aos dois locais mencionados no EIA (Jardim da Parada e Tapada das 

Necessidades), indicam-se seguidamente os documentos que atestam a sua classificação como 

AIP e as respetivas Zonas Gerais de Proteção (ZGP):  

 Jardim Teófilo Braga ou Jardim da Parada/Campo de Ourique  
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 AIP11065946I - Despacho (extrato) n.º 8497/2018, Diário da República, 2.ª série - 

n.º 169 - 3 de setembro de 2018 - Exemplar isolado - Jardim Teófilo Braga ou Jardim 

da Parada - Campo de Ourique; Taxodium mucronatum Ten. (nome vulgar – taxódio 

ou cipreste-mexicano); ZGP – 20 m. 

 AIP11065947I - Despacho (extrato) n.º 8497/2018, Diário da República, 2.ª série - 

n.º 169 - 3 de setembro de 2018 - Exemplar isolado - Jardim Teófilo Braga ou Jardim 

da Parada - Campo de Ourique; Metrosideros excelsa Sol. ex Gaertn. (nome vulgar 

- metrosídero); ZGP – 20 m. 

 AIP11065948I - Despacho (extrato) n.º 8497/2018, Diário da República, 2.ª série - 

n.º 169 - 3 desetembro de 2018 - Exemplar isolado - Jardim Teófilo Braga ou Jardim 

da Parada - Campo de Ourique; Metrosideros excelsa Sol. ex Gaertn. (nome vulgar 

- metrosídero); ZGP – 20 m.  

 Tapada das Necessidades: KNJ2/027 - Aviso n.º 13/2011 de 22 de agosto de 2011, 

Autoridade Florestal Nacional – Conjunto arbóreo - Tapada das Necessidades; várias 

espécies; ZGP – 50 m. 

Ao confrontar a localização do projeto com a localização dos exemplares isolados no Jardim 

Teófilo Braga/Jardim da Parada  (ver figura 2), verifica-se que poderá existir uma sobreposição 

com as ZGP dos exemplares classificados  (designadamente, dos poços de ataque e do poço 

especializado). No caso do conjunto arbóreo na Tapada das Necessidades essa sobreposição é 

marginal.  
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Figura 2: Traçado Jardim da Parada. A roxo o traçado da linha e estação de campo de Ourique; AIP em pontos pretos; 

ZGP ao AIP a círculos cinzentos. 

 

Atendendo ao exposto, este Instituto considera vantajosa a realização de uma reunião com o 

requerente, designadamente, para perceber exatamente onde se localizam, no Jardim da 

Parada, as estruturas acima referidas, para sublinhar a absoluta necessidade de  aplicação de 

medidas cautelares no sentido de assegurar a proteção das árvores classificadas (as várias 

intervenções terão lugar na proximidade dos AIP e respetivas ZGP) e para salientar que, sempre 

que solicitado pelo ICNF, o acesso ao perímetro da obra deverá ser facultado para efeitos de 

observação e acompanhamento periódicos das AIP.   

Na ausência de reunião com o requerente, deverá ser solicitado um parecer especificamente 

sobre o AIP ao ICNF. 
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De acordo com o disposto no Despacho (extrato) n.º 8497/2018, Diário da República, 2.ª série - 

n.º 169 -3 de setembro de 2018 (de classificação dos exemplares classificados como AIP no 

Jardim da Parada), “são proibidas quaisquer intervenções que possam destruir ou danificar os 

três exemplares arbóreos classificados, designadamente: 

a) O corte do tronco, ramos ou raízes; 

b) A remoção de terras ou outro tipo de escavações, na zona geral de proteção definida; 

c) O depósito de materiais, seja qual for a sua natureza e a queima de detritos ou produtos 

combustíveis, bem como a utilização de produtos fitotóxicos na zona geral de proteção; 

d) Qualquer operação que possa causar dano, mutile, deteriore ou prejudique o estado 

vegetativo dos exemplares classificados.”  

No entanto, tendo em conta a profundidade a que será executado o túnel e a localização dos 

acessos à estação de Campo de Ourique, e confirmando-se que os poços de ataque se 

localizam fora das ZGP das árvores classificadas, não se afigura que venha a haver 

afetação direta, devendo contudo ser dado cumprimento às medidas que abaixo se elencam.  

 

MEDIDAS CAUTELARES PARA A PROTEÇÃO DAS ÁRVORES CLASSIFICADAS EM LOCAL DE OBRA 

Deve evitar-se: 

 A compactação do solo, com o movimento de máquinas. 

 A danificação da casca das árvores, durante o manuseamento de máquinas e materiais. 

 A perturbação ou danificação de raízes por alteração de materiais ou cotas de soleira 

dos pavimentos ou pela abertura de valas ou caboucos. 

 A alteração de cotas na área de projeção das copas. 

 Perturbações nas copas.  

 

A. Barreiras de proteção 

Atividades, maquinaria e equipamentos empregues em obras devem ser desviados das AIP de 

forma a prevenir estragos.  

Uma das formas de garantir o afastamento em relação às árvores classificadas consiste em 

delimitar a Zona de Proteção Radicular (ZPR) com vedação eficaz e sólida e convenientemente 

sinalizada (proteções ou redes de plástico não são aceitáveis). Estas vedações devem ser 
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colocadas antes do início da obra e mantidas intactas até à inspeção final. Devem ter, pelo 

menos, 1,20 m de altura, idealmente 2,00 m, serem bem visíveis, estarem assinaladas com 

avisos e mantidas por suportes de aço ou material similar. 

Deve existir um responsável pela monitorização do estado das vedações.  

Nota: Zona de Proteção Radicular (ZPR) - zona de projeção dos limites da copa sobre o solo 

podendo, em condições de terreno favorável, corresponder a uma superfície calculada em duas 

vezes a dimensão da copa ou, para as árvores “colunares e fastigiadas”, a uma superfície com 

diâmetro de 2/3 da altura da árvore, sendo esta área diferente da zona crítica radicular.  

 

B. Implementação das medidas cautelares  

a) Fase de pré-construção 

Antes da delimitação da área e do início dos trabalhos, dever-se-á:  

 Colocar barreiras de proteção de árvores que sejam visíveis, resistentes e impeçam a 

entrada na ZPR;  

 Colocar sinalização ao longo da barreira de proteção para que ninguém perturbe esta 

área;  

 Remover ramos ou árvores que representem um risco para trabalhadores, maquinaria 

e equipamentos de obra.  

b) Fase de construção 

No início dos trabalhos deverá ser explicado aos operadores/intervenientes na obra, a função 

das barreiras de proteção. Na ZPR devem ser proibidas as seguintes ações:  

 O depósito de quaisquer tipos de materiais nomeadamente de construção, detritos, 

terras, etc.;  

 A circulação de máquinas e viaturas; 

 Proceder a alterações da cota da superfície do solo superiores a 0,10 m de altura;  

 A abertura de valas ou caboucos para instalação de quaisquer tipos de infraestruturas;  

 Pendurar ou pregar quaisquer objetos no tronco, pernadas ou ramos das árvores.  

Caso a obra obrigue ao atravessamento da ZPR, deverão ser adotadas as seguintes medidas de 

proteção:  

 Antes da escavação, as árvores deverão ser ancoradas com cintas e não tracionadas 

deforma a assegurar que qualquer movimento da árvore é contrabalançado;  
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 A escavação deve começar longe das árvores e aproximar-se gradualmente;  

 O corte de terreno deve ser efetuado de uma forma radial em relação à árvore;  

 À aproximação das primeiras raízes, a escavação deve ser feita manualmente ou com o 

auxílio de jato de água ou de ar, com pressão adequada;  

 As raízes expostas devem atadas e cobertas por um geotêxtil, regado duas vezes por dia;  

 Qualquer remoção de raízes deve ser tecnicamente acompanhada;  

 A passagem de tubagens ou afins deve ser feita, preferencialmente, por perfuração 

horizontal (túnel) de forma a afetar minimamente as raízes.  

Caso as medidas anteriores sejam insuficientes para proteção das copas, antes do início dos 

trabalhos deverão realizar-se podas de elevação das copas, aprovadas pelos serviços técnicos 

competentes no caso o ICNF, IP.  

No levantamento de muros ou de outro tipo de construções contínuas, deve proceder-se à 

execução de fundações pontuais, cuja base será estabelecida em local onde não haja afetação 

das raízes que cumpram uma função de suporte do exemplar arbóreo. 

As barreiras de proteção de árvores classificadas deverão ser mantidas até ao fecho da obra.  

c) Outras medidas cautelares na área de intervenção 

Os locais de trabalho deverão ser devidamente sinalizados e delimitados, criando todas as 

condições de segurança para peões, veículos e outros bens, de acordo com a legislação aplicável.  

 

C. Supervisão durante o período da obra 

Deverão realizar-se reuniões com os empreiteiros sempre que se considere pertinente, segundo 

a calendarização e o avanço dos trabalhos nas diversas zonas de obra. Nestas reuniões será 

sempre expresso o desejo de salvaguardar os exemplares arbóreos classificados evitando danos 

desnecessários.  

O responsável deverá verificar regularmente o posicionamento das barreiras de proteção e o 

cumprimento dos requisitos acima expostos, reportando aos serviços competentes relevantes, 

designadamente ao ICNF, IP, quaisquer desvios ao inicialmente estabelecido e apontando as 

medidas de correção implementadas. 

Acrescente-se que, para efeitos de observação e acompanhamento periódicos do AIP no 

perímetro da obra, deverá ser facultado o acesso ao ICNF, IP sempre que solicitado. 
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Face ao acima exposto emite-se parecer favorável condicionado a: 

 (Relativamente à interferência com Regime Florestal): Obtenção de parecer favorável 

por parte do ICNF, bem como das entidades responsáveis pela gestão das áreas de 

Regime Florestal Total (autarquia de Lisboa e Universidade de Lisboa). 

 (Relativamente à interferência com arvoredo classificado de interesse público - AIP):  

 Obtenção de parecer favorável por parte do ICNF. (Este parecer poderá ser 

substituído por reunião a solicitar ao ICNF). 

 Cumprimento das “medidas cautelares para a proteção das árvores classificadas 

em local de obra” constantes no presente parecer. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

 

O Diretor Regional da Conservação da Natureza e Florestas de Lisboa e Vale do Tejo 

 

 

Rui Pombo 

 

 

 

 

 

Anexos:  

 Despacho AIP 8497_2018_Jardim Parada 

 KNJ2_027_AFN_Aviso13_2011_Tapada Necessidades 
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 Despacho (extrato) n.º 8497/2018

Por despacho do Presidente do Conselho Diretivo do Instituto da Con-
servação da Natureza e das Florestas, I. P. (ICNF, I. P.), de 25 de junho 
de 2018, nos termos do disposto nos artigos 3.º e 4.º da Lei n.º 53/2012, 
de 5 de setembro e dos artigos 4.º, 5.º e 7.º da Portaria n.º 124/2014, de 
24 de junho, considerando que:

Os dois exemplares da espécie Metrosideros excelsa Banks ex Gaertn. 
e o exemplar de Taxodium mucronatum Ten., situados no Jardim Teófilo 
Braga, freguesia de Campo de Ourique, concelho e distrito de Lisboa, 
pertencentes à Câmara Municipal de Lisboa, foram classificados como 
arvoredo de interesse público no âmbito do regime de classificação 
anterior à entrada em vigor do aprovado pela Lei n.º 53/2012, de 5 de 
setembro, pelo que importa proceder a revisão dessa classificação de 
acordo com as categorias e critérios de classificação de arvoredo de 
interesse público vigentes;

Os exemplares arbóreos referidos não apresentam sinais de pouca 
resistência estrutural, de mau estado vegetativo e sanitário ou risco 
sério para a segurança de pessoas e de bens, nem se encontram sujeitos 
ao cumprimento de medidas fitossanitárias que recomendem a sua 
eliminação ou destruição obrigatórias.

Mostram -se reunidos, relativamente a cada um dos exemplares ar-
bóreos, os seguintes critérios gerais de classificação e parâmetros de 
apreciação:

a) Porte, os dois exemplares da espécie Metrosideros excelsa Banks 
ex Gaertn., apresentam copas majestosas, que abrangem uma superfície 
de 342,89 m2 e 229,54 m2, em cada um, enquadrando -os no critério 
«Porte»;

b) Desenho, relativamente aos dois exemplares de Metrosideros 
excelsa Banks ex Gaertn. os seus troncos e braças recurvados de 
grandes dimensões, com uma morfologia e dimensões ímpares, os 
seus sistemas radiculares aéreos representados por filamentos aver-
melhados pendentes, permitem a observação do parâmetro forma 
e estrutura e importância determinante na valorização estética do 
espaço envolvente e dos seus elementos naturais e arquitetónicos. 
Os dois exemplares desta espécie, impõem -se no espaço onde estão 
inseridos, constituindo um marco na paisagem, conferindo identidade 
ao local. Salienta -se ainda, as suas folhagens de cor verde -acinzentada 
e brilhante e as suas flores de cor vermelha, conotando -os de uma 
beleza e imponência únicas.

Quanto aos subparâmetros dendrométricos, não existem registos 
de valores de referência, contudo os exemplares destacam -se pela sua 
altura total, perímetro da base e diâmetro médios das copas, tornando -os 
exemplares excecionais no meio onde estão inseridos;

c) Raridade, o exemplar da espécie Taxodium mucronatum Ten., 
cumpre o parâmetro de estatuto de conservação da espécie e a sua 
abundância no território do Continente, sendo uma espécie não autóc-
tone que se aclimatou e apresenta um desenvolvimento considerado 
normal.

A particular importância e atributos dos três exemplares são reve-
ladores da necessidade de cuidadosa conservação, que justificam o 
relevante interesse público da sua classificação, relativamente à qual 
não se verificam quaisquer causas legais impeditivas.

Foi ouvida a Câmara Municipal de Lisboa, proprietária do arvoredo e 
do espaço envolvente, e assegurada a audiência prévia dos interessados, 
não tendo havido pronúncias.

Assim:
1 — São classificados de interesse público, na categoria de exemplar 

isolado, os dois exemplares isolados de Metrosideros excelsa Banks ex 
Gaertn., com os códigos AIP11065947I e AIP11065948I e um exemplar 
da espécie Taxodium mucronatum Ten., com o código AIP11065946I, 
situados no Jardim Teófilo Braga, freguesia de Campo de Ourique, 
concelho e distrito de Lisboa, conforme as plantas anexas ao presente 
despacho e que dele fazem parte integrante.

2 — É estabelecida uma zona geral de proteção para cada um dos 
exemplares arbóreos classificados, excecionalmente com um raio de 
20 metros medido a contar do centro da base de cada árvore, atendendo 
à respetiva inserção em meio urbano consolidado e ao espaço vital à sua 
proteção, cuja delimitação se encontra representada nas plantas anexas, 
referidas no número anterior.

3 — São proibidas quaisquer intervenções que possam destruir 
ou danificar os três exemplares arbóreos classificados, designada-
mente:

a) O corte do tronco, ramos ou raízes;
b) A remoção de terras ou outro tipo de escavações, na zona geral de 

proteção definida;
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c) O depósito de materiais, seja qual for a sua natureza e a queima de 
detritos ou produtos combustíveis, bem como a utilização de produtos 
fitotóxicos na zona geral de proteção;

d) Qualquer operação que possa causar dano, mutile, deteriore ou 
prejudique o estado vegetativo dos exemplares classificados.

4 — Carecem de autorização prévia do ICNF, I. P., todas as operações 
de beneficiação nos três exemplares classificados, nomeadamente a 
desramação, a poda de formação ou sanitária ou qualquer outro tipo de 
benfeitoria, bem como as seguintes intervenções nas respetivas zonas 
gerais de proteção:

a) A substituição ou introdução de novos elementos arbóreos;
b) A reparação e alteração de sistemas de drenagem de águas, de 

irrigação e de esgotos;
c) A reparação e alteração de muros e muretes sempre que au-

mentem a sua dimensão, alterem a posição, envolvam a utilização 
de maquinaria, exijam a mobilização do solo ou impliquem obras 
subterrâneas;

d) A instalação de novos pontos de iluminação pública e linhas elé-
tricas;

e) A reparação de pontos de iluminação pública e de linhas elétricas, 
sempre que envolva a utilização de maquinaria, mobilização do solo ou 
implique obras subterrâneas;

f) A construção de edifícios e alteração da tipologia das edificações 
existentes;

g) A instalação de novos equipamentos e remodelação de mobiliário 
urbano.

5 — O presente despacho produz efeitos no dia seguinte ao da sua 
publicação.

27 de julho de 2018. — O Vice -Presidente do Conselho Diretivo, 
Paulo Salsa.

ANEXO

(a que se referem os n.os 1 e 2) 
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N/ Antecedente S/ Referência S/ Comunicação N/ Referência Data 

_E/22/95952 
Ofício Circular  

S027565-202204-
DAIA.DAP  

21.04.2022      S/22/28948 
 

26-05-2022 

 

Assunto: Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) n.º 3462  
Estudo Prévio do “Prolongamento da Linha Vermelha entre São Sebastião 
e Alcântara do Metropolitano de Lisboa” 
Parecer Específico 

 

No âmbito do procedimento de Avaliação Ambiental (AIA) n.º 3462, relativo ao Estudo Prévio 
do “Prolongamento da Linha Vermelha entre São Sebastião e Alcântara do Metropolitano de 

Lisboa”, veio essa entidade solicitar a este Instituto a emissão de parecer específico sobre o 
mesmo. 

Da análise efetuada aos elementos disponibilizados, nomeadamente os relativos à 
implementação da futura Estação de Alcântara sobre a plataforma dos ramos de acesso à 
Ponte 25 de Abril e o estudo de “Viabilidade Rodoviária – Reformulação da Rede Viária 

Interessada/Reformulação de Propostas”, cumpre-nos informar que:  

i. Embora tenham sido estudadas várias soluções alternativas de traçado para o 
prolongamento da Linha Vermelha do Metro, as quais este Instituto não conhece, 
o Metropolitano de Lisboa, após ponderadas as vantagens e inconvenientes, 
acordou com a Câmara Municipal de Lisboa ser a opção “Variante C3.4” a opção 
a adotar;  

ii. A solução de traçado e de localização das estações, selecionada pelo 
Metropolitano de Lisboa e pela Câmara Municipal de Lisboa para o 
desenvolvimento do Estudo Prévio e do respetivo Estudo de Impacte Ambiental 
(EIA) apresenta a estação de Alcântara sobre o espaço ocupado pelos ramos de 
acesso à Ponte 25 de Abril, integrados na Concessão da Lusoponte (cuja 
localização não terá sido a inicialmente prevista – pág. 4 do Resumo Não Técnico- 
Vol. 01 - “ (…) foi acordado com a Câmara Municipal de Lisboa a deslocação do 

Exma. Senhora 
Eng.ª Maria do Carmo Figueira 
Diretora do Departamento de 
Avaliação Ambiental 
Agência Portuguesa do Ambiente 
Rua da Murgueira, n.º 9/9A 
Zambujal – Alfragide 
2610-124 Amadora 
 

Enviado exclusivamente em 
formato eletrónico para: 
geral@apambiente.pt 

c/c 
dora.beja@apambiente.pt 

ana.ribeiro@apambiente.pt 
 

mailto:geral@apambiente.pt
mailto:dora.beja@apambiente.pt
mailto:ana.ribeiro@apambiente.pt


 
 
 

 

Sede: Avenida Elias Garcia, n.º 103,1050-098 Lisboa - Portugal 

Tel. (351) 210 488 488 - Fax. (351) 217 973 777 - imt@imt-ip.pt - www.imt-ip.pt 

Contribuinte n.º 508 195 446 

 

 

corpo da estação para o espaço hoje ocupado pelas vias rodoviárias do acesso à 

Ponte 25 de Abril (Av. da Ponte), mantendo-se o mesmo traçado ferroviário(…)”,  
sem que nessa altura o IMT, IP, tenha sido previamente auscultado; 

iii. Tendo em consideração os elementos disponibilizados, no que respeita às 
questões rodo-ferroviárias, e tendo em conta os impactes do estudo a este nível, 
este Instituto, na sequência de reuniões realizadas com o Metropolitano de Lisboa, 
solicitou na altura o parecer da Lusoponte à apresentação das adaptações 
propostas efetuar na rede viária envolvente à futura Estação de Metro de 
Alcântara, por forma a viabilizar a sua implantação sobre os ramos de acesso à 
Ponte 25 de Abril; 

iv. A proposta de implementação da futura Estação de Alcântara sobre a plataforma 
dos ramos de acesso à Ponte 25 de Abril impacta diretamente com este eixo 
rodoviário, integrado na concessão da Lusoponte, pelo que terão de ser 
analisados os potenciais impactes no tráfego rodoviário no acesso de, e para, 
Alcântara da Ponte 25 de Abril, bem como na circulação diária em toda a Ponte 
25 de Abril; 

v. O estudo de Viabilidade Rodoviária constante do tomo VI – Estudos 
Complementares, não apresenta: 

 qualquer análise que garanta que o funcionamento deste importante eixo 
viário da AML (Ponte 25 de Abril e seus acessos) não é prejudicado, uma vez 
que qualquer perturbação no funcionamento daquelas infraestruturas 
provocará condicionamentos com impactes negativos diretos, muito 
significativos, de elevada magnitude, de âmbito local e regional; 

 uma análise integrada da viabilidade do sistema rodoviário deste eixo da 
Ponte 25 de Abril com as alterações propostas para os acessos de, e para, a 
Ponte 25 de Abril em Alcântara, nomeadamente a implementação de uma 
nova rotunda a meio do acesso, articulando duas novas ligações 
(estabelecendo acessos mais diretos quer ao Bairro da Quinta do Jacinto quer 
à zona sul da freguesia de Alcântara, ligando à Calçada da Tapada) e da 
ligação da Rua Quinta do Jacinto ao acesso à ponte (via ascendente), de 
modo a avaliar a manutenção da capacidade de escoamento que atualmente 
se verifica da ligação da Ponte à Avenida de Ceuta; 

vi. Embora seja referido que as novas ligações apresentadas no Estudo de 
Viabilidade estavam já previstas no plano de urbanização desta zona, fornecido 
pela CML, importa referir que, no âmbito do Plano de Urbanização de Alcântara e 
do Alto do Alvito, as propostas relativas aos acessos de, e para, a Ponte em 
Alcântara foram alvo de parecer negativo por parte do antigo Instituto das 
Infraestruturas Rodoviárias (InIR). 
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vii. De salientar que as elevadas inclinações longitudinais que se irão verificar nos 
denominados Arruamento norte e Arruamento sul, conjuntamente com as ligações 
de nível a estes Arruamentos previstas implementar, terão certamente implicações 
na velocidade de escoamento nos dois sentidos de tráfego, nomeadamente para 
veículos pesados de carga ou passageiros e eventualmente no incremento de 
sinistralidade (não se encontrando também satisfeitos os requisitos do 
“Documento Normativo para Aplicação a Arruamentos Urbanos” que este Instituto 
se encontra a desenvolver); 

viii. Acresce que o estudo refere que após a conclusão das obras a realizar nesta zona, 
será garantida a reposição das duas faixas de rodagem de acesso à Ponte 25 de 
Abril, com duas vias em cada sentido, ascendente e descendente, mas não refere 
se se mantem o nível de serviço existente atualmente, situação que se considera 
imprescindível; 

ix. Quanto à questão da “transformação do trecho final da atual via de acesso à ponte 
em arruamento de carater urbano, com características geométricas mais 

reduzidas”, é necessário analisar as suas implicações nos limites de concessão 
da Lusoponte e no respetivo contrato de concessão, bem como das diligências 
que terão de ser efetuadas para uma eventual mutação dominial da Rede 
Rodoviária Nacional (atualmente integrada numa Concessão do Estado) para a 
Rede Municipal; 

x. No respeitante à proposta de faseamento construtivo de modo a assegurar a 
circulação e todos os acessos às áreas envolventes durante a fase de construção, 
constata-se que as orientações transmitidas pelo IMT, I.P., nas reuniões 
realizadas com o Metropolitano de Lisboa, foram tomadas em consideração; 

xi. Durante todo o período de execução da obra da infraestrutura ferroviária do 
Metropolitano de Lisboa, que tenha interferência com o acesso à Ponte 25 de Abril, 
terá de ser garantida a existência de pelo menos três vias rodoviárias no ramo de 
acesso à Ponte 25 de Abril (uma via de acesso à ponte a partir de Alcântara (Av. 
de Ceuta), uma via de saída da Ponte 25 de Abril (Av. da Ponte) para Alcântara e 
uma via de sentido bidirecional cujo sentido de tráfego será ajustado nas horas de 
ponta do período da manhã e da tarde, ficando excecionadas as situações 
pontuais de trabalho e/ou situações de emergência; 

xii. Assim, e em conclusão, uma vez que as soluções de obra e pós-obra para os 
acessos à Ponte 25 de Abril impactam diretamente na Concessão da Lusoponte, 
este Instituto não pode assumir desde já uma posição definitiva, nem tecer um 
parecer final às adaptações propostas efetuar na rede rodoviária envolvente à 
futura Estação do Metro de Alcântara, por forma a viabilizar a sua implantação 
sobre a plataforma da via de acesso à Ponte 25 de Abril, ainda que com alteração 



 
 
 

 

Sede: Avenida Elias Garcia, n.º 103,1050-098 Lisboa - Portugal 

Tel. (351) 210 488 488 - Fax. (351) 217 973 777 - imt@imt-ip.pt - www.imt-ip.pt 

Contribuinte n.º 508 195 446 

 

 

dos limites da concessão, sem o estudo de tráfego já solicitado ao Metropolitano 
de Lisboa, o qual deverá ter em consideração os seguintes aspetos: 

1) Caraterização da situação atual; 

2) Previsão dos impactos no tráfego rodoviário na fase de obra de construção da 
estação Alcântara e Viaduto do Metropolitano de Lisboa; 

3) Impacto no tráfego rodoviário resultante do acréscimo da pendente longitudinal 
das vias no troço final de chegada à Av. de Ceuta; 

4) Estimativa das pressões induzidas com o acréscimo do tráfego local que pode 
afetar o tráfego no Acesso à Ponte; 

5) Avaliação da operacionalidade desta rede viária, com indicação dos níveis de 
serviço esperados, em dois cenários pós-obra: 

i. Solução do traçado viário sem a nova rotunda a meio do acesso; 

ii. Solução do traçado viário com a nova rotunda a meio do acesso. 

 

Salienta-se ainda que, tratando-se de uma estação terminal, haverá que ter em consideração 
a necessidade de estacionamento e de outras condições que promovam a intermodalidade, 
nomeadamente com a mobilidade ciclável, tendo em conta os objetivos da Estratégia Nacional 
para a Mobilidade Ativa Ciclável 2020-20301 (ENMAC). 

Deverá ainda ser tido em conta o quadro legal relativo ao ruído ambiente, nomeadamente o 
disposto no Decreto-lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, que aprova o Regulamento Geral de 
Ruído (RGR), na sua redação atual, bem como o disposto no Decreto-lei n.º 146/2006, de 31 
de julho, alterado e republicado pelo Decreto-lei nº 136-A/2019. 

Adicionalmente referem-se também algumas incorreções verificadas em algumas peças do 
EIA: 

 Pasta PDM de Lisboa – Parte 3 (shapefile) e pag. 296 do EIA Relatório Síntese 
Vol.2 –é referida legislação referente às zonas de servidão “non aedificandi” para 
as estradas da Rede Rodoviária Nacional que se encontra 
desatualizada/revogada. Assim, deverá ser tomado em consideração que todas 
as estradas da Rede Rodoviária Nacional estão sujeitas às zonas de servidão “non 
aedificandi” estabelecidas no artº 32º do Estatuto das Estradas da Rede 
Rodoviária Nacional, aprovado pela Lei nº 34/2015, de 27 de abril. 

 shapefile PC-8-SARUPI – o troço do Eixo Norte/Sul indicado como Grande Lisboa, 
já não integra a Concessão da Grande Lisboa, encontrando-se atualmente sob 
gestão direta da Infraestruturas de Portugal. 

                                                      
1 Resolução do Conselho de Ministros n.º 131/2019 de 2/8 -  Aprova a Estratégia Nacional para a Mobilidade Ativa Ciclável 2020-2030 
 



 
 
 

 

Sede: Avenida Elias Garcia, n.º 103,1050-098 Lisboa - Portugal 

Tel. (351) 210 488 488 - Fax. (351) 217 973 777 - imt@imt-ip.pt - www.imt-ip.pt 

Contribuinte n.º 508 195 446 

 

 

Assim, da análise efetuada aos documentos disponibilizados e tendo em conta as 
competências do IMT, IP, na matéria em questão, informa-se que este Instituto não pode 
assumir desde já uma posição definitiva, nem tecer um parecer final às adaptações propostas 
efetuar na rede rodoviária envolvente à futura Estação do Metro de Alcântara, por forma a 
viabilizar a sua implantação sobre a plataforma da via de acesso à Ponte 25 de Abril, sem a 
disponibilização do estudo de tráfego já solicitado ao Metropolitano de Lisboa.  

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

 

 

 

 

Pedro Silva Costa 

Diretor de Serviços 
Gestão de Contratos e Concessões 
 
(no uso das competências subdelegadas pela Vogal do Conselho Diretivo 
do IMT, I.P., nos termos dos n.º 1 e n.º 8 do Despacho nº 933/2022,  
de 12 de janeiro, publicado no Diário da República, 2ª série, de 24-01-2022) 

DSGCC/PP 
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Departamento de Gestão de Serviços da Rede 
Direção de Serviços da Rede e Parcerias 
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APA - Agência Portuguesa do Ambiente 
 
Rua da Murgueira, 9/9ª – Zambujal  

Ap. 7585 

2610-124 Amadora 

 

V/ REFª ANTECEDENTE N/ REFª PROCESSO DATA 

S027565-202204-
DAIA.DAP 

. D.2022.252656 5377LSB220504 2022-05-20 

 

Assunto: AIA3462Prolongamento da Linha Vermelha entre São Sebastião e Alcântara do 

Metropolitano de Lisboa. Solicitação de emissão de parecer  

 

Como Nota Prévia, informa-se que nos documentos do processo existem várias referências incorretas 

às servidões rodoviárias e ao regime jurídico que as regula, tendo em conta que a legislação referida 

foi revogada com a publicação da Lei 34/2015, de 27 de abril, que aprovou o Estatuto das Estradas da 

Rede Rodoviária Nacional, e que atualmente regula as respetivas servidões, independentemente de as 

vias rodoviárias estarem integradas em contratos de concessão. 

Da análise à proposta do Metropolitano de Lisboa para o prolongamento da linha vermelha, 

nomeadamente, da sua inserção no vale de Alcântara e da construção de nova estação/interface no 

cruzamento entre a Rua João Oliveira Miguens, a Av. de Ceuta e o Acesso à Ponte 25 de Abril (incluindo 

a ligação ao futuro LIOS, proposto para a ligação ao Concelho de Oeiras), considerando o potencial 

impacte com o Projeto de Desnivelamento Ferroviário de Alcântara, ligação desnivelada Ferroviária 

entre a Linha de Cintura, a Linha de Cascais e o Porto de Lisboa (cujo projeto de execução se encontra 

concluído - tendo obtido DIA favorável condicionada em 2010 - e que se encontra previsto no PDM de 

Lisboa e no Plano de Urbanização de Alcântara, estando o seu desenvolvimento previsto na Ficha 10 

do Plano de Investimento Nacional 2030), que, igualmente, se analisou, bem como à situação existente 

(linha ferroviária à superfície entre a Estação de Alcântara-Terra e a Linha de Cascais) e acesso 

rodoviário à Ponte 25 de Abril na mesma localização, refere-se o seguinte: 

• Cruzamento com a linhas ferroviárias existentes (linha de Cintura, ligação Alcântara-

Terra, Linha de Cascais) ao longo da Rua João Oliveira Miguens: 

i. O viaduto de Acesso à Estação de Alcântara em estrutura metálica, proposto pelo 

Metropolitano de Lisboa, deve cumprir com o normativo IT.GER.002 - Retorno de Corrente 

de Tração e Terras de Proteção; 

mailto:gsr@infraestruturasdeportugal.pt
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2.4 

ii. Deve ser feito estudo para verificar a compatibilidade eletromagnética da catenária da IP 

– pré-existente – com os sistemas de sinalização e com a catenária (em carril) do 

Metropolitano e vice-versa; 

iii. As peças desenhadas devem conter a linha existente e a cotagem (horizontal e vertical) à 

via-férrea e à catenária da IP, validando os gabaritos e as distâncias de segurança. Não 

sendo possível verificar com exatidão a cota de passagem da linha do Metropolitano sobre 

a via-férrea (em particular a distância à catenária), salienta-se que a altura mínima ao carril 

deve ser de 7.5m, cumprindo com o normativo (IT.OAP.003 - Condicionamentos 

Passagens Superiores); 

iv. Os pilares na proximidade da via-férrea devem ser dimensionados para eventuais 

embates, resultantes de situação de descarrilamento, tal como previsto 

regulamentarmente; 

v. A construção das fundações indiretas e das contenções para os maciços de 

encabeçamento destas, deve ser, previamente, validada com projeto geológico-

geotécnico (e correspondente modelação matemática), onde se demonstre que as 

deformadas impostas no terreno não comprometem a ferrovia existente;  

vi. A verificar-se que a construção das fundações indiretas e contenções associadas 

compromete a circulação ferroviária, deverá ser prevista a suspensão da via existente, 

com eventual fundação indireta; 

vii. Os períodos de interdição de circulação ferroviária que se revelem necessários para a 

execução de trabalhos com interferência na infraestrutura e circulação ferroviárias devem 

ser articulados previamente com a IP, de forma a comprometer o mínimo possível o serviço 

ferroviário; 

• Ponte 25 de Abril e respetivos acessos rodoviários: 

i. O nível de desenvolvimento dos estudos não permite analisar os impactos na estrutura e 

fundações da Ponte 25 de Abril, dada a proximidade a que o projeto se desenvolve, pelo 

que os mesmos deverão ser validados em fases posteriores, junto da IP, que é a entidade 

responsável pela respetiva manutenção, bem como pela coordenação e gestão integrada 

da segurança da exploração rodoviária e ferroviária. 

ii. Os impactos do Prolongamento da Linha Vermelha do Metropolitano de Lisboa com os 

acessos rodoviários à Ponte 25 de Abril, nomeadamente da futura Estação de Alcântara 

com os limites da Concessão Lusoponte, da redução do número de vias rodoviárias de 

acesso à Ponte, bem como eventual limitação do tipo de veículos que a ela poderão aceder 

a partir do Nó de Alcântara, devem ser articulados e validados com o IMT - Instituto da 

Mobilidade e dos Transportes, I.P., representante do Concedente no Contrato de 

Concessão entre o Estado Português e a Lusoponte, S.A.. 
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3.4 

• Situação futura: 

i. Por forma a garantir que a solução proposta pelo Metropolitano de Lisboa (na ligação a 

Alcântara, incluindo a estação, o interface com o LIOS e em especial o viaduto sobre o 

cruzamento de Alcântara), não impede a futura construção do Desnivelamento Ferroviário 

de Alcântara (prevista para o horizonte 2024-2030), deve ser assegurado um gabarito 

vertical mínimo numa faixa com largura correspondente à projeção do viaduto proposto 

pelo Metropolitano de Lisboa mais 3,0 m para permitir a utilização de estacas e parede 

moldada na construção das paredes do túnel e do septo central da futura estação do 

projeto IP. A estação da IP será enterrada, para permitir a desativação da atual estação 

de Alcântara-Terra e a interface com a estação do Metropolitano e com o futuro LIOS.  

Se não for possível garantir as condições para a construção posterior das estacas e do 

septo central do projeto IP, deverá ser analisada a possibilidade de integrar as referidas 

construções no âmbito da empreitada do Metropolitano de Lisboa em condições a acordar 

com a IP. 

Na imagem infra, apresenta-se uma planta das estruturas da IP a construir para o 

desnivelamento ferroviário de Alcântara e uma aproximação da zona de implantação do 

viaduto do Metropolitano (sombreado a azul). O projeto de execução do desnivelamento 

ferroviário de Alcântara foi integralmente entregue ao Metropolitano de Lisboa; 

 

 

 

 

ii. Alerta-se para a necessidade de validar com as Águas do Tejo, S.A., a interferência da 

solução proposta para estação do Metropolitano em Alcântara e dos pilares do viaduto de 

acesso à estação, com as estruturas de saneamento previstas executar na sequência dos 

acordos estabelecidos para a desativação das ligações do sistema de drenagem da zona 

baixa de Alcântara ao Caneiro; 
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4.4 

 

iii. Deve ser, igualmente, validado, recorrendo ao modelo de percolação subterrânea do vale 

de Alcântara elaborado pelo LNEC (construído para a avaliação do impacto de estruturas 

enterradas no sistema de percolação subterrânea de águas pluviais), se a estrutura da 

estação não constitui uma barreira adicional à percolação subterrânea na zona da encosta 

do Alvito. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

A Diretora 

Isabel Caspurro 

(Ao abrigo da Decisão n.º 1/2019-DRP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo: Peças desenhadas 1523-PE-03-0200-203 e 1523-PE-03-0200-213_01 do Projeto de Desnivelamento Ferroviário 

de Alcântara na zona de interseção com o viaduto do Metropolitano. 

Assinado por: Isabel Maria Neves dos Santos
Caspurro
Num. de Identificação: 08078303
Data: 2022.05.20 17:19:26+01'00'
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NOTAS

- VER EM CONJUNTO COM TODAS AS PEÇAS DAS OUTRAS ESPECIALIDADES DO PROJECTO DE EXECUÇÃO.

- ESTRUTURA DE CONTENÇÃO (Ver Projecto Específico - Vol. 5)

- VIAS RODOVIÁRIAS

- PASSEIOS

 - ZONAS DEMOLIDAS

- PARAGENS DE AUTOCARROS
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- ESPAÇO VERDE ASSOCIADO A ZONAS PAVIMENTADAS A BLOCOS DE BETÃO
(Ver Projecto Específico - Vol. 14)

- PRADO DE SEQUEIRO (Ver Projecto Específico - Vol. 14)

- ZONA DE INTERVENÇÃO DA ENCOSTA (Ver Projecto Específico - Vol. 14)

- ARRANJO DE ESPAÇOS EXTERIORES DA ESTAÇÃO DE ALCÂNTARA
(Ver Projecto Específico - Vol. 6 e 14)
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- Todas as cotas e dimensões indicadas deverão ser confirmadas no local com as restantes especialidades.
- Ver em conjunto com o Projecto da Via Férrea.
- A implantação da estrutura deve ser feita com base nas coordenadas indicadas nos desenhos.
- O comprimento das estacas e das paredes moldadas devem ser confirmadas em fase de obra de modo a garantir os

encastramentos defínidos no substrato Miocénico competente.
- As estacas pertencentes à cortina de estacas devem penetrar no mínimo 3.00m no Complexo Margo-Calcário ou

Complexo Vulcânico de Lisboa.
- As estacas centrais deverão penetrar no mínimo 5.00m no Complexo Margo-Calcário ou Complexo Vulcânico de Lisboa.
- As paredes moldadas deverão penetrar no mínimo 2.00m no Complexo Margo-Calcário ou Complexo Vulcânico de

Lisboa.
- A altura de terras especificada no Projecto deverá ser cumprida.

* - Cota do projecto da via férrea - ponto marcado no eixo da via entre o Km 1+907.428 e 2+394.405.

NOTAS GERAIS

** - Os comprimentos assinalados referem-se ao interior das paredes do Túnel.

    - Cota no Alinhamento A (Lado Poente)
    - Cota no Alinhamento B (Lado Nascente)
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