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1. INTRODUÇÃO 

Em cumprimento do disposto no Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de 

Outubro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei 152-B/2017, de 11 de 

Dezembro, procedeu-se à Consulta Pública do Estudo de Impacte Ambiental 

do projeto Prolongamento da Linha Vermelha entre São Sebastião e  

Alcântara do Metropolitano de Lisboa. 

O proponente deste projeto é o Metropolitano de Lisboa e a entidade 

licenciadora o Ministério do Ambiente e Ação Climática.  

 

2. O PROJETO 

O objetivo do Projeto de Prolongamento da Linha Vermelha Sul entre São 

Sebastião e Alcântara é proporcionar a expansão da rede de Metropolitano 

de Lisboa, enquanto modo de transporte preferencial para as deslocações 

urbanas na AML, em concreto para a zona sul poente da cidade de Lisboa. 

Desta forma, proporcionará a melhoria da mobilidade urbana da população 

daquela zona de Lisboa. Este Projeto tem ainda como objetivo criar e 

melhorar as interfaces de transportes nas zonas onde existe um maior défice, 

nomeadamente: (i) a ligação ao Metro ligeiro LIOS (projeto), promovendo a 

ligação ao concelho de Oeiras; e (ii) as interfaces com a Infraestruturas de 

Portugal (IP) – Alcântara-Terra e projeto de Desnivelamento Ferroviário de 

Alcântara – ligação entre a linha de Cascais e a linha de Cintura. 

 

3. LOCALIZAÇÃO 

O Projeto localiza-se no concelho de Lisboa, freguesias de Alcântara; 

Avenidas Novas; Campo de Ourique; Campolide; Estrela; Santo António.  

 

4. PERÍODO DE CONSULTA PÚBLICA 

A consulta pública decorreu durante 30 dias úteis, de 21 de abril a 2 de junho 

de 2022. 
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5. DOCUMENTOS PUBLICITADOS E LOCAIS DE 

CONSULTA 

A documentação relativa a este procedimento de consulta pública esteve 

disponível no portal Participa.pt. 

 

6. MODALIDADES DE PUBLICITAÇÃO  

A publicitação do Estudo de Impacte Ambiental, incluindo o Resumo Não 

Técnico, foi feita por meio de: 

- Afixação de Anúncios na CCDR LVT e na câmara municipal de Lisboa; 

- Envio de nota de imprensa para os órgãos de comunicação social de 

âmbito nacional; 

- Divulgação na internet no site da Agência Portuguesa do Ambiente e 

no portal Participa.pt; 

- Envio de comunicação às ONGA de âmbito nacional e da área de 

implantação do projeto, constantes no RNOE; 

- Envio de comunicação a diversas entidades.  

 

7. FORMAS DE ESCLARECIMENTO E PARTICIPAÇÃO 

DOS INTERESSADOS 

No âmbito do procedimento de Consulta Pública, a Agência Portuguesa do 

Ambiente, com o objetivo impulsionar um maior envolvimento das autarquias 

e outras entidades e cidadãos diretamente interessados no projeto e prestar 

esclarecimentos relativamente ao processo de Avaliação de Impacte 

Ambiental (AIA), ao projeto e aos respetivos impactes ambientais, promoveu 

a realização de uma sessão de esclarecimento que teve lugar no auditório do 

Metro, no dia 26 de maio último. Esta contou com a participação 

representantes do proponente, que se fizeram acompanhar de responsáveis 

pela elaboração do projeto e do Estudo de Impacte Ambiental e 

representantes da Agência Portuguesa de Ambiente. Nesta reunião foram 
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prestados todos os esclarecimentos às questões levantadas pelos 

interessados. 

 

8. PROVENIÊNCIA DAS EXPOSIÇÕES RECEBIDAS 

A consulta pública, de acordo com o disposto no artigo 15.º, n.º 1 do DL 151-

B/2013, na atual redação, decorreu durante 30 dias úteis, de 21 de abril a 2 

de junho de 2022. 

Durante este período foram recebidos 81 pareceres 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. 

Organização não-governamental 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 1 a 12, com 37 

assinaturas; Administração do condomínio da rua do Costa nºs 8 a 20; 

Administração do condomínio da Av. Infante Santo nº 67; a título individual: 

65. 
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9. SÍNTESE DOS RESULTADOS DA CONSULTA PÚBLICA  

Sendo consentânea a importância do projeto para a mobilidade sustentável 

na cidade de Lisboa, em especial na área de lisboa ocidental, o que emerge 

da análise dos pareceres recebidos, que se encontram em anexo ao relatório 

de consulta pública, e para onde se remete para uma análise mais detalhada 

é uma forte contestação ao traçado proposto para o qual, como amiúde 

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 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, 
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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 380m entre o PV2 e o Largo da Estrela). 
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Troço Infante Santo - Viaduto e estação terminal de 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.  

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 rua do Costa, onde será 

implantado o viaduto, pelos impactes expectáveis irreversíveis, seja pelas 

demolições previstas, seja pela sua proximidade ao viaduto, não sendo claro 

que medidas são equacionadas para minimizar os impactes decorrentes do 

projeto, tão pouco 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.  
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Também a solução da estação viaduto de 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. 

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 impactos menores em termos 

ambientais, sociais e paisagísticos, o correspondente à solução 
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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 fazer 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 terminus 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; 
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- Instalar de 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 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 500m/desnível 30m), 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 

600m). 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, 
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então sugere-se a estação de correspondência metro-LIOS no Alto de 

Santo Amaro, prolongando-se a linha vermelha até aí;  

- Reformar o Plano de Urbanização de Alcântara (PUA) (incluindo a 

reformulação do nó de Alcântara/Av.Índia/R.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, 12 são sugeridas as seguintes medidas 

de minimização/compensação:  

- As habitações mais próximas do 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;  
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- Indemnização aos proprietários dos logradouros expropriados. O 

logradouro do prédio da Calçada da Tapada 8 a 12 é parte comum de 

todos os proprietários.   

Relativamente à prevista demolição do edifício sito na rua do 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 impactos possam vir a ser feitos 

apenas numa fase posterior, quando em nosso entender deveriam ser desde 

já considerandos e ponderados na solução proposta. não compreende como 

é que é dado um parecer favorável a uma solução que levanta questões 
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importantes, que não salvaguarda a integridade dos edifícios e da segurança 

de todos os envolvidos. É do entender daquela Junta de Freguesia que a 

implantação do projeto continua a ser um ato de enorme irresponsabilidade, 

que vai gerar um impacto desnecessário para o 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.15. Pelo exposto, e sem adequadas respostas a estas matérias, 

considera que o parecer da APA deverá ser negativo. 

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 
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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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MINISTÉRIO DO AMBIENTE 

E DA AÇÃO CLIMÁTICA 

 

Direção-Geral do Território  
Rua Artilharia Um, n.º 107, 1099-052 Lisboa, Portugal 

Telefone (+351) 21 381 96 00 • Fax (+351) 21 381 96 99 • www.dgterritorio.pt 

 

 Exmo. Senhor 
Presidente do Conselho Diretivo da 
APA 
Rua da Murgeira, 9/9A - Zambujal 
Ap. 7585  
2610-124 Amadora 

  

 
Nossa refª/Our ref.: 

DSGCIG-DGeod 
Sua refª/Your ref.: 

E-mail de 26/04/2022 
Ofício Circular S027800-202204-DCOM.DCA de 20/04/2022 

Of. Nº: 
S-DGT/2022/4054 

03-05-2022 

 

 
Assunto: Consulta Pública do Projeto do Prolongamento da Linha Vermelha entre São 

Sebastião e Alcântara, do Metropolitano de Lisboa – AIA3462. 

Relativamente ao assunto em epígrafe, e após apreciação efetuada sobre documentação 

disponibilizada no Portal Participa, temos a informar o seguinte: 

 
1 - Rede Geodésica 

Após análise da localização do Projeto do Prolongamento da Linha Vermelha entre São 

Sebastião e Alcântara, do Metropolitano de Lisboa, verificou-se que este não interfere com 

nenhum vértice geodésico pertencente à Rede Geodésica Nacional (RGN), nem nenhuma 

marca de nivelamento pertencente à Rede de Nivelamento Geométrico de Alta Precisão 

(RNGAP). 

Sendo assim, este Projeto não constitui impedimento para as atividades geodésicas 

desenvolvidas pela Direção-Geral do Território. 

 

2 - Cartografia 

A cartografia topográfica, vetorial ou imagem, nas escalas entre 1:1 000 e 1:10 000, e também 

na escala 1:25 000, deve ser homologada ou oficial, cf. preconizado no Decreto-Lei 193/95, de 

28 de julho, na sua atual redação. 

A utilização de cartografia topográfica sujeita a direitos de propriedade carece de autorização 

de utilização pela respetiva entidade. 

 

3 - Limites Administrativos 

A representação dos limites administrativos deve ser realizada recorrendo à Carta 

Administrativa Oficial de Portugal (CAOP) em vigor, disponível na página de internet da DGT. 

 

 

DGT
S-DGT/2022/4054
4/5/2022
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Nossa refª/Our ref.: 

DSGCIG-DCart 
Of. Nº: 

S-DGT/2022/3418 
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Direção-Geral do Território  
Rua Artilharia Um, n.º 107, 1099-052 Lisboa, Portugal 
Telefone (+351) 21 381 96 00 • Fax (+351) 21 381 96 99 • www.dgterritorio.pt 
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4 - Conclusão 

O parecer da DGT é favorável no pressuposto do cumprimento do referido em 2. Cartografia e 

3. Limites Administrativos. 

Com os melhores cumprimentos, 

 

 

O Subdiretor-Geral, por delegação  

conforme Despacho nº 5512/2019, de 20 de maio, 
publicado no DR, II série nº 109, em 06/06/2019 

 
 
 

(Mário Caetano) 
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V/Comunicação: 26/04/2022   N/Refª.: SAI/2022/9894/DVO/DEOT/CD 

   Procº.: 14.01.14/807 
Data:   02.06.2022 

 

 

 

 

ASSUNTO:  Estudo de Impacte Ambiental do projeto “Prolongamento entre a 

estação de São Sebastião e Alcântara (Linha vermelha), incluindo as 
novas estações 

Promotor: Metropolitano de Lisboa, E.P.E. 

 
 

 

 

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

Informação de Serviço deste Instituto, com o nº INT/2021/5972[DVO/DEOT/PO], 

bem como dos despachos que sobre a mesma recaíram. 

 

Com os melhores cumprimentos 

 

 

 

Fernanda Praça 

Diretora do Departamento de  

Ordenamento Turístico                                                                       

 

                                               

 

Em anexo: O mencionado 

 

 Exmo(a) Sr(a) 
Agência Portuguesa do Ambiente 

Rua da Murgueira, nº 9 
Zambujal – Alfragide 
2610-124 Amadora 
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 Informação de serviço n.º 2022.I.5972 [DVO/DEOT/PO] 

 

Assunto: Estudo de Impacte Ambiental do projeto “Prolongamento da Linha Vermelha entre a 
estação de São Sebastião e Alcântara, incluindo as novas estações, do Metropolitano de Lisboa” 
(14.04.14/807) 

Proponente: Metropolitano de Lisboa, E.P.E. 
__________________________________________________________________ 
  

Concordando com a análise e apreciação efetuadas na Informação de serviço que antecede, e 

considerando a informação disponível neste Instituto, do ponto de vista do turismo releva-se 

em particular a devida implementação das medidas de minimização dos impactes ao nível do 

ambiente sonoro e vibrações preconizadas, tendo presente a oferta de alojamento turístico 

instalada no eixo entre as estações de São Sebastião e Amoreiras, conforme anteriormente 

exposto. 

Comunique-se à APA (Portal PARTICIPA). 
  
  

 
 
02.06.2022 
Leonor Picão 
Diretora Coordenadora 
(por subdelegação de competências) 
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Informação de serviço n.º INT/2022/5972 [DVO/DEOT/PO] 

Assunto: Estudo de Impacte Ambiental do projeto “Prolongamento da Linha Vermelha entre a estação 
de São Sebastião e Alcântara, incluindo as novas estações, do Metropolitano de Lisboa” (14.04.14/807) 

Proponente: Metropolitano de Lisboa, E.P.E. 
 
__________________________________________________________________ 

 

Concordando com a análise e apreciação efetuadas na Informação de serviço que antecede, e 

considerando a informação disponível neste Instituto, do ponto de vista do turismo releva-se em 

particular a devida implementação das medidas de minimização dos impactes ao nível do ambiente 

sonoro (ruído) e vibrações preconizadas, tendo presente a oferta de alojamento turístico instalada no 

eixo entre as estações de São Sebastião e Amoreiras, conforme exposto nos pontos 3 e 4 da parte III 

da Informação de serviço.  

À consideração superior, com proposta de comunicação à APA (Portal PARTICIPA). 
 
 
A Diretora do Departamento  
de Ordenamento Turístico 

 
 
Fernanda Praça 
01.06.2022 
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Informação de serviço n.º INT/2022/5972 [DVO/DEOT/PO] 
31/05/2022 

Assunto: Estudo de Impacte Ambiental do projeto “Prolongamento entre a estação de São 

Sebastião e Alcântara (Linha vermelha), incluindo as novas estações (14.04.14/807) 

Proponente: Metropolitano de Lisboa, E.P.E. 
 

I – ENQUADRAMENTO E ANTECEDENTES 
 
A Agência Portuguesa do Ambiente (APA), através do ofício n.º S027800-202204-DCOM.DCA, de 
20.04.2022 (entrada n.º ENT/2022/13206, de 28.04.2022), vem divulgar que se encontra a decorrer, entre 

21 de abril e 02 de junho, o período de consulta pública do processo de Licenciamento Único de Ambiente 

do projeto referenciado em epígrafe, sujeito ao procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental. 
 
O Estudo de Impacte Ambiental (EIA), elaborado em fase de estudo prévio, é constituído por estudo prévio, 
peças desenhadas, anexos, Resumo Não Técnico (RNT) e um aditamento ao EIA.  
 

No âmbito da elaboração do presente EIA, através de e-mail de 15.10.2021 (ref.ª SAI/2021/25975), foi 
transmitido que a aplicação SIGTUR1 deste Instituto, disponibiliza dados abertos relativos à oferta de 
alojamento turístico e de equipamentos turísticos localizada na envolvente do projeto (500 m da Praça 
Marquês de Pombal). 
 
Seguidamente apresenta-se a oferta turística existente na envolvente do presente projeto (400 m)2 (figs. 1 
e 2 abaixo): 

o 20 empreendimentos turísticos (ET) existentes, com a capacidade total de 4905 camas/utentes: 18 
hotéis de 1* a 5* (4827 camas) e 2 empreendimentos de apartamentos turísticos de 3* e 4* (78 
camas); 

o 15 projetos de ET com parecer favorável do TdP, que somam um total de 1481 camas/utentes à 
oferta existente: 13 hotéis de 1* a 5* (1240 camas) e 1 hotel apartamento de 4* (160 camas), e 1 
empreendimento de apartamentos turísticos (81 camas); 

o 1 projeto PIP para 1 hotel de 4* com 255 camas/utentes a acrescentar aos valores anteriores (datado 

de junho/2021); 

o 1603 estabelecimentos de alojamento local (AL), com capacidade total para 8 996 utentes; 

o 1 escola do Turismo de Portugal: Escola de Hotelaria e Turismo de Lisboa. 

 

  
Fig. 1: Oferta turística na envolvente de 400 m (sem AL)  Fig. 2: Oferta turística na envolvente de 400 m (com AL) 
       

ET existentes     Estabelecimentos de AL      Projetos de ET c/ parecer favorável do TdP     Escola do Turismo de Portugal  

 

 
1 Sistema de Informação Geográfica do Turismo (https://sigtur.turismodeportugal.pt) 
2 Dados obtidos no SIGTUR, a 24.05.2022, para a envolvente de 400 m definida no EIA como área de enquadramento do projeto. Alerta-

se que a georreferenciação do AL foi obtida de forma automática a partir do endereço, sendo a respetiva localização meramente indicativa 

http://www.visitportugal.com/
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De referir que a capacidade total de alojamento a turistas registada na envolvente do projeto (total de 
13 901 camas/utentes entre ET e AL), corresponde a 8,29% da capacidade global do concelho de Lisboa, 
equivalente a 167 676 camas/utentes, distribuídas por 263 empreendimentos turísticos (51 017 
camas/utentes) e 20 189 estabelecimentos de alojamento local (116 659 utentes). 
 

 
II – DESCRIÇÃO  
 

• Projeto: 
 
O projeto consiste na ampliação da atual rede de METRO (Metropolitano de Lisboa – ML) pelo 
prolongamento da linha vermelha, de um eixo entre a estação de São Sebastião e Alcântara, tendo sido 

selecionadas três variantes de entre várias hipóteses iniciais conforme representado na seguinte imagem: 
 

 
 

Fig. 3: 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) 
 

Refere o EIA que tendo por base o traçado e a 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. Com o desenvolvimento dos estudos do novo sistema de 
transportes LIOS3, 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. 
 
O estudo adianta ainda que 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. 
 
É descrito que 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 

 
3 Linha Intermodal Ocidental Sustentável - futura ligação de metro de superfície prevista para o concelho de Oeiras 
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construtivos, sistemas de energia, telecomunicações, sinalização, eletromecânica, segurança, operação, 
estimativa de custo de investimento, planeamento. 
 
 
Foram, assim, equacionadas 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.  

 

 
 

Fig. 4: 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) 
 
Concluiu o estudo que 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 é 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 impacto no edificado.  
 
Sobre esta variante (C3.1 - solução em viaduto na zona de Alcântara), o ML solicitou um parecer ao 

Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC), tendo esta entidade concluído 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, sendo 

necessário 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 
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com o túnel, e sua posterior remontagem e recuperação, assim como valorização de todo o espaço interior 
do Baluarte do Livramento. 
 
Pesados estes aspetos, o parecer apontou para a solução com menos riscos e impactes que é a variante 
C3.1, referindo-se ainda que os restantes aspetos analisados, apesar de importantes, não são 

determinantes para a escolha da solução. 
 
Atendendo ao exposto anteriormente, o presente EIA incide sobre a variante C3.1 com a construção de 
uma linha com uma extensão de traçado de cerca de 4 kms (maioritariamente enterrada) e uma solução 
final em viaduto na zona de Alcântara com cerca de 380m. Com este projeto pretende-se, assim, 
aumentar modo de transporte preferencial para as deslocações urbanas na AML, em concreto para a zona 
sul poente da cidade de Lisboa, que irá não só passar a servir as novas zonas (4 novas estações – 

Amoreiras, Campo de Ourique, Infante Santo e Alcântara), como também irá permitir uma futura ligação 

de metro de superfície prevista para o concelho de Oeiras (Linha Intermodal Ocidental Sustentável – LIOS) 
e visa também criar e melhorar as ligações às estações de Alcântara-Terra e linha de Cascais.  
 
Por sua vez pretende-se 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 definidas nos Eixos I e II do Plano 

de Ação de Mobilidade Urbana Sustentável da Área Metropolitana de Lisboa. 
 
O projeto representa um investimento total de cerca de 304 000 000 euros e será construído em 3 anos, 
prevendo-se vários estaleiros ao longo do percurso que vão requer ocupação da via pública, cada um com 
um período próprio durante a execução da obra. 
 
O projeto sujeito a EIA consiste numa única solução de traçado, correspondendo à solução técnico-

económica e ambiental mais favorável selecionada de um conjunto de 3 soluções alternativas previamente 
analisadas. 
 

• Resumidamente os impactes, medidas de minimização e programas de monitorização:  
 

Fases Ações Previstas 
Descritores objeto  

de impacte  

Construção Os impactes negativos irão ocorrer sobretudo nas zonas 
de intervenção à superfície, traduzindo-se globalmente 

na implantação de estaleiros, desvios de tráfego 
rodoviário, escavação de poços de ataque/poços de 
ventilação, túnel de via, poços de acesso (acessos 
pedonais às estações), consumo de água para 
funcionamento de estaleiros, produção de betão, 
consumo de matérias-primas, consumo de energia 
elétrica e combustíveis para execução da obra, produção 

de águas residuais da obra e domésticas (instalações 
sanitárias), produção de resíduos diversos de 

construção, emissões de ruído e vibrações, emissões de 
poeiras e gases, desvio e reposição de serviços afetados, 
desmantelamento de estaleiro e recuperação das áreas 
intervencionadas/afetadas pela obra. 

Na componente socioeconómica, a execução do projeto 
irá comportar grandes interferências ao nível da 
mobilidade nas zonas de estaleiro e nas frentes de 
ataque de obra, principalmente na zona das Amoreiras, 

Campo de Ourique, Alcântara e no acesso à Ponte 25 de 
Abril. 

A demolição de alguns edifícios de habitação e de uso 

misto será a afetação mais importante na vertente 
socioeconómica na fase de construção, prevendo-se que 
ocorra apenas no troço final (entre o Largo das 

Necessidades e a travessia da Av. de Ceuta). 

De realçar, ao nível do património cultural, este projeto 
irá causar um impacte direto sobre o baluarte e 

Clima, alterações climáticas; 
Geomorfologia, geologia e 

geotecnia; 
Recursos hídricos subterrâneos 
e superficiais; 
Recursos hídricos 
Solos, usos dos solos e 
ordenamento do território; 
Sistemas ecológicos; 

Ambiente sonoro (ruído) e 
vibrações; 

Qualidade do ar; 
Paisagem; 
Urbanismo e mobilidade 
Património cultural; 

Socioeconomia; 
Saúde humana; 
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edificações no vale de Alcântara causados pela 
construção do viaduto, quer pelo desmonte parcial do 
baluarte, quer pela posterior reposição. Haverá também 
um impacte de intrusão na envolvente espacial dos 

imóveis de interesse cultural, destacando-se aqui o 
Palácio das Necessidades e o miradouro e Jardim Olavo 
Bilac (no Largo das Necessidades).  

Os impactes positivos resultam da criação de postos de 
trabalho e do efeito dinamizador do conjunto variado de 
atividades económicas ligadas ao setor da construção 
civil, alojamento e à restauração nas zonas de 
intervenção. 

Estes impactes, ainda que não necessariamente à escala 

local, resultam num investimento global no valor de 304 
milhões de euros que terá um efeito dinamizador de um 
conjunto variado de atividades económicas, criação de 
postos de trabalho, será benéfico para a estrutura 
social, nomeadamente, na redução da taxa de 
desemprego e no aumento dos rendimentos de pessoas 

singulares e famílias, ainda que de forma temporária, 
classificando-se como um importante efeito positivo do 
projeto na cidade. 

Socioeconomia 

Exploração Os impactes negativos estão relacionados com o 
aumento dos níveis de ruído em consequência da 
colocação de equipamentos de ventilação, energia 

elétrica (funcionamento das estações e circulação de 
comboios), emissão de ruído e vibrações resultantes da 

circulação das composições e do funcionamento do 
sistema de ventilação (essencialmente dos poços de 
ventilação PV1, PV2 e PV4), afetação de património 
edificado e paisagístico e da estrutura ecológica 
municipal com a alteração da paisagem, embora a 

maior parte do traçado ocorra em túnel, a introdução de 
novos elementos na parte final do traçado no Vale de 
Alcântara com uma ponte sobre o espaço público, tanto 
a nível da “estrutura da paisagem” como cenicamente. 
Propagação sonora na zona do viaduto de Alcântara por 
se realizar a circulação ferroviária a céu aberto. 

Qualidade do ar; 

Ambiente sonoro;  

Recursos hídricos 

subterrâneos; 

Paisagem; 
 

Os impactes positivos traduzem-se em benefícios 
económicos, ambientais e sociais substanciais, sendo 
referido que o projeto permitirá aumentar a utilidade 

global do sistema de transporte coletivo na cidade de 
Lisboa, promovendo redução das emissões de gases 
com efeito de estufa devido à utilização do veículo 

próprio, o contributo para o cumprimento das metas 
nacionais e regionais estabelecidas em termos de 
redução das emissões de GEE (Roteiro para a 
Neutralidade Carbónica 2050 e Plano de Energia e Clima 
2030) e de poluentes atmosféricos (Decreto-Lei nº 
84/2018 e Plano de Melhoria da Qualidade do Ar da 

Região de Lisboa e Vale do Tejo), sendo um alicerce 
relevante para o combate às alterações climáticas e 
para a melhoria da qualidade do ar, contribuindo ainda 
para um melhor serviço de mobilidade urbana 
sustentável na zona poente da cidade de Lisboa, 
conectando-a à rede de metropolitano existente.  

Por sua vez, a expansão da rede de metropolitano da 

cidade contribui para a coerência e eficácia do sistema 

Qualidade do ar 
Socioeconomia e saúde 
Clima e alterações climáticas 
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de transportes preconizado pelo município, tanto 
territorialmente como no que respeita às referidas 
metas climáticas e em termos de qualidade de vida 
metropolitana, realçando-se o facto de se vir a alcançar 

uma maior mobilidade naquelas zonas e uma melhor 
vivência na capital, em particular nas freguesias de 
Campo de Ourique, Estrela/Infante Santo e Santo 
António. De referir, ainda, que a zona de Alcântara 
ficará mais bem servida de infraestruturas urbanas, 
catalisadoras de novas centralidades sociais, 

habitacionais, etc.. 

 
Para a minimização dos impactes esperados e avaliação das condições ambientais é proposto um conjunto 

extenso de medidas de minimização e planos de monitorização, de onde se salientam:  

• Na fase de construção: Reforçar a identificação preliminar realizada pelo ML(Metropolitano de Lisboa) 
no que respeita a edifícios eventualmente sujeitos a interferências resultantes de assentamentos com 
expressão à superfície, definição de um plano de instrumentação e observação estatisticamente 
robusto quer em termos espaciais quer em termos temporais, garantindo um curto intervalo de 
tempo nas análises criteriosas dos dados, com o envolvimento de técnicos especialistas da parte do 
dono de obra, do empreiteiro e da fiscalização, pretendendo-se detetar o mais precocemente possível 
danos em estruturas e deformações na superfície, para que, se necessário, se façam as devidas 
adaptações ao projeto de execução. 

Informação às populações sobre a ocorrência das operações de construção, limitações temporais nas 
operações em especial as mais ruidosas, que se desenrolem na proximidade de casas de habitação, 
escolas, igrejas e hospitais que deverão, tanto quanto possível, ter lugar apenas na vigência do 
período diurno e deverão também ser considerados os horários de aulas nas escolas existentes na 
proximidade, em particular na Escola Básica Engenheiro Ressano Garcia.  

São propostas para a redução dos impactes da componente vibrações (VB), limitações temporais nas 
operações de construção, em especial as que geram maiores estímulos vibráteis (vef > 0,28 mm/s), 
que se desenrolem na proximidade de casas de habitação, escolas, igrejas entre outros. 

 

• Na fase de exploração: apenas na zona de Alcântara, única zona do projeto em análise em que a 
circulação ferroviária se realiza em céu aberto, se previram impactes no ambiente sonoro 
provenientes da circulação ferroviária associada ao projeto, pelo que as medidas de minimização 
nesta fase focam-se na zona de Alcântara. Prevêem-se a separação elástica entre a infraestrutura 
ferroviária e a ponte metálica através da introdução de palmilhas de travessa ou manta antivibrátil 
sob as travessas que sustentam o carril garantindo uma perda de inserção mínima de 10 dB, mantas 
antivibráticas sob laje flutuante, providenciando um nível de atenuação vibrátil entre 10 e 20 dB, 
adicionalmente deverão ser colocadas barreiras acústicas no viaduto previsto no sentido de 
providenciar um adequado isolamento sonoro das emissões resultantes da circulação ferroviária.  

Por sua vez será utilizado um sistema de atenuação mais pesado no troço sob o Palácio das 
Necessidades (Estação Infante Santo-Estação Alcântara), com as fixações dos carris apoiadas sobre 
lajes de betão sobre materiais elastoméricos discretos, como mantas antivibráticas.  

Assim, as medidas de minimização previstas para atenuar o ruído, as vibrações, os impactes na 
socioeconomia e na paisagem, permitirão reduzir os impactes negativos identificados para a saúde 
humana e qualidade de vida citadina.  

Igualmente, as “medidas de minimização” no património podem mesmo ser revertidas num impacte 
positivo por permitir o estudo arqueológico e arquitetónico do baluarte, bem como a recuperação e a 
“musealização” da área afetada pelo projeto. 
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O prolongamento da rede irá aumentar a utilidade global do sistema de transporte coletivo na cidade 
de Lisboa, em particular do METRO, promovendo a sua maior utilização através da captação de 
utilizadores de transporte individual, mas também de transporte coletivo, principalmente na zona 
ocidental da cidade mais carente de este tipo de infraestruturas. 

 

O estudo releva que 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 de um projeto ferroviário urbano 
de grande capacidade, como acontece para outros projetos específicos onde aquela definição é requerida 
(a título de exemplo como o caso das pedreiras ou dos aterros). Também para esta tipologia de projetos 
não é expectável a ocorrência da sua desativação, mas a ocorrer uma fase de desativação no futuro, a 
mesma será enquadrada pelos requisitos ambientais nesse momento. 

 
 
III - APRECIAÇÃO 
 
Analisado o EIA, do ponto de vista do turismo, informa-se o seguinte: 
 

1. O presente projeto (variante C3.1) preconiza uma melhoria do atual sistema de transporte coletivo 
da cidade de Lisboa, através da ampliação da rede do METRO, entre as estações de São Sebastião e 
Alcântara, bem como também irá permitir uma futura ligação de metro de superfície prevista para 
o concelho de Oeiras (LIOS) e visa também criar e melhorar as ligações às estações de Alcântara-
Terra e linha de Cascais, promovendo a sua maior utilização e a redução do uso do transporte 
individual, o que se traduz em substanciais benefícios económicos, ambientais e sociais para este 

concelho, que é também um importante destino turístico, em total coerência com as linhas de 
atuação do atual documento estratégico do turismo ‘Estratégia para o Turismo 2027’ (ET27 – RCM 
n.º 134/2017, de 27 de setembro), estabelecidas no âmbito dos eixos estratégicos “Valorizar o 
território e as comunidades” e “Gerar redes e conetividade”, que contemplam a promoção da 

mobilidade sustentável visando melhorar as condições de visitação e usufruto das cidades e a 
promoção da utilização de transportes público junto das principais ofertas turísticas. 
 

2. Nada a opor relativamente à estrutura e ao conteúdo do EIA, sublinhando-se a relevância para o 
turismo da implementação da globalidade das medidas de minimização e dos planos de 
monitorização previstos, em particular daqueles estabelecidos para a fase de construção, que 
acarretará os maiores impactes negativos, prevendo-se que as atividades mais críticas em termos 
de ruído, vibrações e poeiras venham a durar 3 anos, distribuídos ao longo do percurso, que 
afetem significativamente a qualidade do ar e do ambiente sonoro, a mobilidade e a paisagem. 
Refere-se ainda a importância da minimização dos impactes negativos com as obras previstas, 

principalmente no troço final com a construção de um viaduto que muito afetará no eixo ribeirinho 
de Alcântara e o próprio Vale de Alcântara, bem como o acesso à ponte 25 de Abril. 
 

3. Considera-se apenas de referir que a opção tomada no EIA de prever a monitorização das 
vibrações na fase de construção parece ser importante, devendo ser acompanhadas por medidas 

imediatas aquando da obra e já previstas no EIA, com vista à diminuição de impactes ao nível do 

ambiente sonoro (ruído) e vibrações inerentes à escavação sentidas pela população, bem como a 
preservação do património arqueológico, arquitetónico, entre outros, principalmente refletida nos 
edifícios em mau estado de conservação, bem como de diversos imóveis classificados ou em vias 
de classificação, inscritos na Carta Municipal do Património Edificado e Paisagístico do PDM de Lisboa, 
como medida de mitigação dos referidos impactes. 
 

4. Ao nível das vibrações durante a fase de construção (período curto) e principalmente na fase de 

exploração, alerta-se, ainda, para a necessidade de salvaguardar a componente turística instalada no 
eixo entre as estações de São Sebastião e Amoreiras (proximidades da rua Marquês da Fronteira e 
a av. Conselheiro Fernando de Sousa), onde existem alguns empreendimentos turísticos, 
recomendando-se o reforço das medidas de minimização dos impactes por forma a não causar 
danos económicos a essas entidades que dependem totalmente desta atividade. 
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IV - CONCLUSÃO  
 
Face ao exposto, e do ponto de vista do turismo, propõe-se comunicar esta apreciação de teor favorável à 
APA, alertando-se para as questões suscitadas nos pontos 3 e 4, da parte III, desta informação. 
 

 
 
À consideração superior, 

 

 

Paulo Oliveira, arqt.º 
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1. Enquadramento  

O presente documento constitui o parecer da Junta de Freguesia de Estrela, submetido no âmbito do período 

de Consulta Pública do Estudo de Impacte Ambiental da Linha Vermelha entre São Sebastião e Alcântara do 

Metropolitano de Lisboa” que compila os documentos Resumo Não Técnico (RNT) – Volume 01, Relatório 

Síntese – Volume 02 e Anexos Temáticos – Volume 03, sendo este promovido pela Agência Portuguesa do 

Ambiente. 

 

2. Impactos na Freguesia de Estrela 

As duas estações de metro, decorrentes deste estudo, uma que se localiza no território da freguesia de 

Estrela, Estação Infante Santo, e outra, Estação Alcântara, que não estando incluída no território da freguesia 

de Estrela, tem uma parte do troço com influência particularmente significativa no Território da Freguesia de 

Estrela, criando vários problemas, que os presentes documentos analisados, de momento, ainda não 

conseguem resolver. 

O RNT começa por explicar-nos que existiram várias hipóteses até se chegar a esta apresentada, sendo esta 

considerada “o mal menor” dado que continua ser necessário a demolição de “alguns” edifícios na Rua da 

Costa (contam-se no total 15 edificios e logradouros) e para que a construção do viaduto prossiga ainda haja 

o desmonte parcial da muralha poente (face a NO do Baluarte do Livramento). O parecer dado pelo LNEC é 

de que esta apresenta ser a solução com menos riscos e impacte. 

Ao longo do documento são apresentadas uma série de soluções, nomeadamente, estabelecer uma melhor 

ligação pedonal entre as freguesias de Estrela e Alcântara; uma futura (re)organização da gestão do tráfego 

rodoviário; requalificação urbana na Rua da Costa e recuperação e valorização da muralha e do espaço 

interior das muralhas no Baluarte do Livramento. No entanto, estas soluções, são apenas propostas teóricas 

do que pode ser efetuado, não havendo qualquer documento relativo a qualquer uma delas, a requalificação 

da Rua da Costa teria sentido fazer-se em conjunto com estas obras, mas para tal seria necessário que 

houvesse um plano de pormenor para a zona dado tratar-se de Traçado Urbano A Consolidado – espaços 

centrais e habitacionais, e importa ainda referir que estamos junto a um ângulo de visão prolongada, tendo 

todas as intervenções urbanísticas localizadas nas áreas abrangidas pelos subsistemas de ângulos de visão, 

de pontos dominantes e cumeadas principais ser avaliadas localmente, a partir da planta do sistema de vistas 

do PDM, ora, isto é o que estará previsto para análise do sistema de vistas desta zona, no entanto, a análise 

feita foi a ida ao local e colocação no RNT e Relatório Síntese fotografias dos espaços sem grandes descrições 

e explicações do impacto e afectação do sistema de vista, não cumprindo deste modo o previsto no PDM. 
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Para a edificação do viaduto, que será suspenso por vários pilares, o pilar 5, está previsto esventrar um 

edifício, cujas paredes exteriores serão demolidas e reconstruídas novamente, estruturalmente, não é 

explicado por que razão é preciso que após o rompimento da muralha do Baluarte do Livramento seja ainda 

necessário que o viaduto e o seu pilar intercetem este edifício. 

É incompreensível como no RNT é referido que o Viaduto proposto “será implantado de modo a não 

contrariar as condições existentes, nem a versatilidade de evoluções futuras deste local” quando a própria 

proposta, conforme já referido, rompe com a muralha do Baluarte do Livramento e propõe a demolição de 

15 edifícios e logradouros, sem excluír a hipótese de se poder ter de demolir mais edifícios, caso haja 

necessidade e a interceção de um edifício existente. 

Tanto ao longo do RNT como do Relatório Síntese, a abordagem dos temas é sempre idêntica, com 

conclusões equivalentes, chegando mesmo a haver repetições de textos sobre os assuntos, mas sem nunca 

os abordar verdadeiramente, no sentido de explicar qual a solução que irá ser tomada, como ser irá proceder, 

etc, apenas propostas hipotéticas do que poderá ser equacionado ser tal vier a suceder. Ora, com isto 

percebe-se que ainda há muito por analisar e explicar. 

Outro dos temas que não são devidamente abordados no Relatório Síntese são as expropriações, tanto de 

caráter definitivo, como de caráter temporário e como estas vão ser resolvidas. 

Está também por explicar os percursos pedonais que deverão surgir como elos de ligação entre as estações 

de comboio de Alcântara-Mar e Alcântara-Terra e a nova estação de metro. Sendo por isso importante 

perceber como estes percursos irão existir e como irão ser criadas estas ligações. 

 

2.1 Estação Infante Santo 

A análise de danos está em falta do Relatório Síntese. Assim como, no RNT, quando refere a proposta de uma 

nova ligação aérea, através de passagem superior pedonal, que ligue ambos os lados da avenida, com dois 

elevadores, contudo, na Figura 11 – Implantação da Estação Infante Santo, esta não se encontra plasmada 

na proposta. 

Um dos pontos alarmantes da análise do Relatório é o acesso por veículos pesados pretendido para cargas e 

descargas, que possuí largura insuficiente e terá de ser alargado, assim como a passagem junto aos edifícios 

que tem altura insuficiente, largura estreita e pilares frágeis. Este, conforme referimos é um dos pontos 

alarmantes que deveria ser revisto. Os edifícios estão suportados por pilares ao nível de entrada e qualquer 

embate ou colisão pode implicar um acidente. 
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A JFE tem um projeto de reabilitação e requalificação do espaço público, nomeadamente do Logradouro da 

Projetada em particular para um melhor ordenamento do estacionamento, assim como uma nova 

organização da área, manutenção do espaço público e dos espaços verdes.  
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Este projeto do metro inviabiliza todo o projeto que a JFE tinha previsto, sendo agora necessário encontrar 

alternativa para a falta a escassez de estacionamento que este projeto irá trazer.  

 

2.2 Estação Alcântara 

Para a estação de metro de Alcântara existe por parte desta Junta de Freguesia algumas reservas quanto à 

saída que são aqui expostas. 

 

A solução proposta deixa vários pontos por explicar, particularmente: 

- como será a ligação pedonal entre as freguesias de Estrela e Alcântara; 

- se poderá haver o potencial de (re)organização da gestão do tráfego rodoviário, porque não é apresentado 

neste projeto essa proposta de reorganização do espaço? 

- potencia a requalificação urbana no lado nascente na Rua da Costa, porque não é apresentado neste projeto 

essa proposta de requalificação?  

- retém o potencial de recuperação e valorização da muralha e dos espaços interior dentro das muralhas no 

Baluarte do Livramento, apenas apresenta a proposta de solução, não estando desenvolvida ao ponto de 

análise; 

A proposta exposta não se pode cingir apenas à apresentação de possíveis sugestões de soluções, dadas as 

alterações significativas efetuadas pela proposta apresentada. 

 

2.3 Materialidade 

A própria materialidade de estrutura, metálica em treliça, revestida por zinco, de cor cinza médio e 

revestimento da cobertura e fachada do mesmo material, embora indiquem a intenção de presença neutra 

na cidade, sendo “o mais transparente possível de forma a não introduzir mais informação e ruído ao 

contexto urbano “ não o será, de todo dado a sua materialidade e forma prevista. 

Sendo que é referido no Relátorio Síntese que se houver a necessidade de minimizar o ruído, poderá impicar 

que a cobertura de algum troço possa ser preciso fechar, acabando por inviabilizar o propósito, não sendo 

também compatível com o sistema de vistas.  

 

2.4 Ruído 

É preocupante a quantidade de intervenções previstas a decorrer no período nocturno, não devido à 

necessidade de desvio de trânsito nas vias afetadas durante algumas horas, como referem no RNT, mas 
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devido ao ruído que estas irão causar na envolvente, pela proximidade a zonas exclusivamente residenciais, 

como pela intensidade do mesmo – algo que se prevê que seja igualmente perturbador. Esta preocupação é 

tanto reconhecida no RNT, em fase de construção, quando refere que o funcionamento de equipamentos e 

máquinas afetos às atividades construtivas envolvem operações altamente ruidosas, todavia, não se 

identifica uma proposta concreta de mitigação face a estes impactos, dado que tratando-se de zonas 

residênciais, ganham outras dimensões dada a propagação dos níveis de ruído e vibrações que se difundem 

para o interior das habitações. Ressalva-se que no RNT, referente à fase de exploração menciona ainda que 

“Apenas a zona de Alcântara, única zona do projeto em análise em que a circulação ferroviária se realiza em 

céu aberto, se previram impactes no ambiente sonoro provenientes da circulação ferroviária associada ao 

projeto, pelo que as medidas de minimização para o Ambiente Sonoro na fase de exploração focam-se na 

zona de Alcântara” perante esta afirmação conclui-se a deficiência na análise efetuada, uma vez que não foi 

feita para todo o traçado excluindo a Infante Santo, da Freguesia de Estrela, que por ser uma das zonas mais 

residênciais irá ter grande impacto. 

Já no Relatório Síntese existe a confirmação do impacto significativo do ruído, tanto da envolvente próxima 

como da zona como um todo, devido à construção do metro em Viaduto, cuja propagação do ruído à 

superfície será superior. 

 

2.5 Qualidade do Ar 

Um dos aspetos inerentes à fase de construção é o impacto que irá ter nos índices de qualidade do ar, que 

no RNT em causa, não destaca com a devida importância, nem indica as medidas concretas de monitorização 

e mitigação deste tema. Embora no capítulo “Que efeitos (impactes) pode o projeto provocar no Ambiente? 

Que medidas podem reduzir os impactes negativos (‘medidas de minimização’)?” esteja presente neste RNT, 

no mesmo, conforme se refere, não é explicito as medidas de monitorização e mitigação destes, apenas deixa 

a informação dos indicadores de medição. 

 

2.6 Sistema de Vistas / Impacto na paisagem/ Impacte ambiental 

O sistema de vistas, conforme RNT, “será bastante impactante na paisagem em vários locais ao longo do seu 

traçado” e “ (…) no vale de Alcântara e área da Estação de Alcântara, onde se prevê a ocorrência de um 

impacte negativo importante na paisagem, tanto a nível da ‘estrutura da paisagem’ como cenicamente. 

Globalmente, a implementação do projeto, apesar de acarretar a ocorrência de impactes negativos na 

paisagem, não se constitui como uma disrupção inaceitável na paisagem da cidade de Lisboa.”. Ora, perante 

esta afirmação, parece-nos um contrassenso afirmar que esta implantação terá um impacto negativo 
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importante mas não é uma disrupção inaceitável na paisagem, concluindo que embora negativo não impede 

a sua construção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na continuação do tema do impacte ambiental no Relatório Síntese é referido “que o projeto permite 

concretizar a ‘mobilidade urbana sustentável de grande capacidade’ e contribuir fortemente para a 

descarbonização da mobilidade” mas não explica como se pretende fazê-lo. 

Importa referir que no Relatório Síntese, Pg. 33/726 indica que: 

 

 

 

Mas de acordo com planta do PDM exposta acima percebe-se que o Viaduto previsto se encontra no ângulo 

de visão do subsistema de pontos dominantes junto ao Baluarte do Livramento. 

 

2.7 Custos Sociais e Económicos 

Sabe-se que na vertente socioeconómica não são apresentados os custos sociais e económicos desta obra, 

nem é apresentado esclarecimento ou enquadramento sobre a demolição de edifícios de habitação. Alerta-

se para ao facto de se vir a sofrer o aumento de casos de Elevada Incomodidade e Elevadas Perturbações do 

Sono, em relação à situação atual, que irá contribuir para a diminuição do bem-estar dos moradores. 

Todas as intervenções urbanísticas localizadas nas áreas abrangidas 
pelos subsistemas de ângulos de visão, de pontos dominantes e 
cumeadas principais devem ser avaliadas localmente, a partir da planta 
do sistema de vistas do PDM 
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2.8 Sistemas Hídricos 

Um dos aspetos mais importantes da implantação da estação de Alcântara, aqui definida, e realçado no RNT 

é de que a área do Vale de Alcântara, mesmo atravessada em viaduto possui uma elevada vulnerabilidade às 

inundações. No Relatório Síntese reforça-se a vulnerabilidade do Vale de Alcântara às inundações, como 

sendo muito elevadas. 

 

2.9 Ordenamento do Território 

Não se compreende como é descrito no RNT que o desenvolvimento deste projeto terá um impacte positivo 

com a sua implementação, se considerarmos todos os impactes negativos que tem no património edificado 

e paisagístico. 

 

2.10 Uso do Solo 

É indicado no RNT que o próprio projeto pode ter afetações negativas no que diz respeito ao uso do solo, fica 

no entanto, por explicar quais essas afetações poderão ser e como poderão ser mitigadas. 

A nível de solo e subsolo, para a construção deste viaduto, que se localiza sob o Caneiro de Alcântara (com 

fundo móvel), apresenta no entender desta Junta de Freguesia, um grande risco face aos alegados benefícios 

desta intervenção. 

 

2.11 Património Cultural 

Este é dos pontos mais importantes, pois influência diretamente a muralha do Baluarte do Livramento e as 

edificações no Vale de Alcântara, tanto pela destruição da muralha como pela demolição dos edifícios e 

logradouros para a construção do Viaduto, como a remoção de todo o interior do edifício situado na Rua da 

Costa, onde só se irá manter a fachada (após reconstrução) para que seja implementado o Pilar 5 do Viaduto. 

Este é um dos impactos negativos mais visíveis da construção desta linha para o qual não se apresenta 

qualquer solução. Outro ponto alarmante, no Capítulo Descrição Geral da Intervenção – 2.1 Impactos Gerais 

da Intervenção no Edificado Existente do RNT em que refere a demolição total de edifícios afetos à Casa de 

Goa, tanto devido à implantação do metro, como devido à necessidade de estaleiro. Não é admissível que a 

demolição destes seja necessária para que se facilite a movimentação de camiões de transporte, 

equipamento de escavação e outros. Volta-se a repetir este tema no Capítulo Medidas/técnicas a adotar para 

a redução do risco e minimização de impactos, no ponto 7 onde se coloca a hipótese de ser admissível a 

necessidade de demolição controlada deste edifício histórico. É do nosso entender que esta possibilidade 
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não deveria sequer ser equacionada, quanto mais avançar com uma proposta de obra sem que se saiba se 

vai ser ou não necessário demolir um edifício histórico. 

É no Relatório Síntese que é referida a descaracterização e degradação do Baluarte do Livramento, 

“tornando-o invisível na cidade.” Ora, não será decerto com a sua parcial destruição e um viaduto a 

atravessá-lo que este ficará mais visível. 

As consideradas próximas fases, onde será efetuada uma análise mais detalhada sobre as construções junto 

à Muralha do Baluarte do Livramento, como são influenciadas as suas condições estruturais deveriam já ter 

sido efetuadas. Se se der o caso de não ser viável a construção em viaduto, sendo este só a última fase da 

construção, estes estudos deveriam estar já a ser efetuados para que se inviável os trabalhos preparatórios 

sejam adequados à obra. 

 

2.12 Análise de tabelas sínteses 
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Em suma, numa análise para se perceber como se irá comportar a LVSSA, apercebemo-nos que não existem 

impactes positivos nos recursos hídricos, no uso do solo e ordenamento do território, nos sistemas 

ecológicos, no ruído, nas vibrações, na geologia, geomorfologia e geotecnia, nos solos e capacidade de uso 

dos solos e nos recursos hídricos subterrâneos, nem na paisagem, conclui-se portanto, com tantos fatores 

de ponderação praticamente todos não são valorizados por esta construção. 
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3. Considerações finais 

 

A Junta de Freguesia de Estrela alerta que os documentos apresentados nesta fase do projeto, não refletem, 

nem mede os efeitos diretos e indiretos dos custos sociais desta obra, limitando-se a avaliar o que o projeto 

do Metropolitano apresenta como satisfatório para justificar a realização da obra. 

Não são apresentados os benefícios reais (sociais, económicos, ambientais) da opção tomada – em termos 

de obra e do seu resultado; ao contrário, foi sempre apresentada uma análise comparativa entre a situação 

inicial e a situação proposta, e não entre outras localizações, com outros términos ou outros percursos para 

esta linha. O trajeto apresentado e analisado é sempre semelhante. 

Com base na documentação apresentada, não fica 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 se reforça a preocupação pelo desenvolvimento da abordagem de que estes impactos possam vir a ser 

feitos apenas numa fase posterior, quando em nosso entender deveriam ser desde já considerandos e 

ponderados na solução proposta e respetivo RNT e Relatório Síntese, e não o contrário. 

Posto isto, dadas tantas objeções e dúvidas, acrescido de todas as condicionantes apresentadas no RNT e 

Relatório Síntese, não se compreende como é que 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.  

É do entender desta Junta de Freguesia que a implementação deste projeto continua a ser um ato de enorme 

irresponsabilidade, que vai gerar um impacto desnecessário para o 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 da 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. 
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Igualmente importante é a violação do sistema de vistas relativo ao Jardim Olavo Bilac, recordando que 

violação anterior (Hospital CUF Tejo) originou o levantamento de um processo pelo Ministério Público. 

Pelo exposto, e sem adequadas respostas a estas matérias, somos de entendimento que o parecer da APA 

só poderá ser negativo. 

 



Ao longo de 30 anos da minha participação em projetos de infraestruturas de transporte, várias 

têm sido as minhas deceções a respeito da forma inacreditável como Portugal esbanja e 

desaproveita os seus recursos. 

Aquando da minha participação no projeto do comboio na Ponte 25 de abril, entre Campolide e 

Coina, foi prevista uma estação no bairro do Alvito (ver retângulo vermelho na figura infra) que 

está preparada para receber o metro que, em princípio, seguiria pela Ajuda até ao Restelo e 

Belém. 

Mais recentemente, participei noutro projeto, que ligaria por via subterrânea a linha de Cascais à 

estação de Campolide e que teria uma estação na Rua João de Oliveira Miguens, encostada ao 

Caneiro de Alcântara (retângulo amarelo).  

 

Por outro lado, as estações de transporte público ferroviário ou paragens de autocarro, devem 

privilegiar localizações em que a plataforma se «apoie» nos dois lados de uma estrada ou de via-

férrea, diminuindo assim, as deslocações a pé à superfície, de modo a reduzir as interações do 

peão com o automóvel, e melhorar as condições de segurança rodoviária, conforme se ilustra 

em algumas imagens que se segue. 



 

Estação ferroviária sobre estrada (Paris, França) 

 

 

Estações de metro e de comboio, sobre via-férrea e estradas (Amsterdão, Países Baixos) 



 

 

Estações de metro e de comboio, sobre linha de metro e estrada (Amsterdão, Países Baixos) 

 

 

Estação de comboio, sobre estação de metro e estrada (Amsterdão, Países Baixos) 

 



Estação de comboio sobre estação de metro e estrada (Viena, Áustria) 

 

Estação de metro integrada em ponte rodoviária entre margens do Rio Danúbio (Viena, Áustria) 

 

 

Vista da estação de metro sob o tabuleiro rodoviário da ponte sobre o Rio Danúbio 

 

 



Estação ferroviária sobre o Rio Tamisa (Londres, Reino Unido) 

 

Estação de metro sobre estrada (Vancouver, Canadá) 

 

 

Estação de metro sobre estação de comboio (Nova Iorque, Estados Unidos) 

No projeto apresentado (ver imagem seguinte), é incompreensível como a estação de Alcântara 

esteja encaixada na «Rua da Bestesga», num acesso da maior importância de ligação da Capital 

do país à margem sul e esteja «divorciada» da Estação de Alcântara-Terra, da Estação Técnica do 

Alvito-A no acesso à ponte e da futura estação subterrânea da ligação da Linha de Cascais e se 

situe toda de um lado de uma interseção já de si extremamente problemática na ótica das 

travessias de peões. 

É um erro crasso, que não honra a Engenharia portuguesa e menos ainda os decisores políticos e 

técnicos envolvidos no processo. 

No mínimo, do ponto de vista da acessibilidade pedonal e segurança rodoviária seria 

recomendável que a estação tivesse as suas extremidades apoiadas no acesso à ponte (a poente) 

e nos edifícios a demolir na Rua da Costa (a nascente) contemplando acessos diretos às estações 

ferroviárias (atual e futura). 

Ainda há tempo de se proceder à translação da estação. 



 

Estação de metro prevista na década 

de 1990 sob a estação ferroviária na 

linha da ponte 25 de abril 

Solução adequada para localização 

de estação sobre a Avenida de Ceuta 

e acesso à Estação de Alcântara-

Terra e futura estação da Linha de 

Cascais e redução de 

atravessamentos pedonais à 

superfície 



Antes de mais já sei que ninguém vai ligar a isto. Já está decidido. Quem manda 

são os supra magníficos políticos, que não sendo da área, julgam se sabedores 

de tudo. Curioso são esses mesmos políticos que nunca usam TP, neste caso, 

o próprio ML. Isso é ponto assente. TP é para o povo e para os pobres, não é 

para suas excelências políticos, mayors, malta técnica camarária etc. 

 

Posto isto vai a minha opinião: uma estação mesmo de país pobre é a das 

Amoreiras que quem a desenhou pensou matar dois coelhos de uma só vez: 

serve Amoreiras e Campolide! Errado como se pode ver nos mapas. Serve só 

as Amoreiras. Centro comercial privado de elite que, em comparação com outros 

não recebe assim muito povo. Eu já lá trabalhei 2 anos sei bem a classe que lá 

anda de clientes e de trabalhadores. É tudo exclusive! Portanto o ML vai servir 

um privado em vez de servir o público que é Campolide. Em Campolide é que 

estão as pessoas. E cada vez mais pessoas idosas. Quem desenhou esta 

estação acha mesmo que as pessoas vão dos Mestres, Bela flor ou do centro 

comercial bairrista castiço de Campolide all the way a pé até ao metro??? 

Errado!! Repito: errado!! Não cola a desculpa de não haver dinheiro: uma 

estação Campolide no largo da rua Marques de Fronteira, onde espaço não falta, 

com saídas para o centro de Campolide em direção a Mascarenhas e outra na 

Miguel Torga e outra na Artilharia 1, vos garanto que ia ter muita muita gente!! 

Isto se renovarem ao mesmo tempo a cidade e o campus da NOVA. Os miúdos 

podem perfeitamente andar a pé os 7 minutos até ao metro que só lhes faz bem. 

Portanto salientar um facto social: o português é preguiça e quer TP á porta de 

casa. Se não levarmos o TP perto da zona de conforto dele, ele não anda de 

TP!! Qualquer político decente deveria saber isto!! A estação Amoreiras como 

está vai ser fiasco!! Não sei se fazem objetivos mensais ou anuais para cada 

estação em termos de número de pax, mas se o fizerem vai ficar muito abaixo 

do espectável. A real estação Amoreiras deveria ser na Mota Pinto. com saídas 

no largo em frente á entrada das águas, uma para a Benoliel (para servir a 

economia que la existe bem como os quarteirões compactos de gente) e outra 

claro nas Amoreiras e na frente do Plaza.  

 



Estação Campo Ourique e Infante Santo tudo ok. Parece bem construída bem 

feito. achei ótimo o elevador para o lado do chafariz das terras. Não chama muito, 

mas chama o que pode esses quarteirões mais ricos da proxy lapa.  

 

Alcântara também tudo ok dentro deste plano. É, parece me a solução possível. 

No entanto parece que que há falta de planeamento da cidade, de estratégia e 

de diálogo com outras empresas. Como é que que este viaduto se vai ligar e 

interagir com Alcântara CP? O nó ferroviário vai ou não? As comadres ainda 

estão zangadas? O medina queria enterrar á grande toda a linha Cascais. 

Bravo!! Haja dinheiro!! Fernando Midas Medina. O Pedro Nuno diz que não, que 

o nó vai ser mesmo feito... agora o Midas é quem tem as finanças... semelhante 

novela de poder! E quem se lixa? Pois é. O mexelhão pagador de impostos. 

Bom, evidente que o nó de Alcântara é uma obra imperativa para a metrópole, 

não é para Lisboa. A Lisboa do Midas e do Moedas e dos anteriores, consegue 

ser sempre rainha mesmo dentro da AM. Incompreensível. E como falei com 

profissionais da área, eles dizem que o nó ia causar atrasos e 

congestionamentos. Pois claro, por isso é que a TTT também é imperativa não 

só na AML, mas também no país todo. Alivia o tráfego ferroviário de quem vem 

do Alentejo e sul e faz ligações mais diretas de braga a Faro!! Portanto: visão, 

estratégia a 10+ anos etc. etc. e não a 4 anos do meu mandato! O Midas não 

ficou na cadeira para ver nascer a sua odiosa circular. Todos sabemos que a 

circular foi decidida com base na especulação urbana e nada nos utentes! Eu se 

moro em Loures, sou obrigado a deslocar me até a estação do lios, depois sou 

obrigado a sair no metro Odivelas, sou obrigado a ir de ML até Campo Grande e 

de lá apanho a rede para o meu destino e ainda ando a pé ou bus ou bike até ao 

meu local final. Isto ir e vir todos os dias de verão e inverno? Alguém consciente 

vai fazer este percurso diariamente?? Isto é sério? É este o incentivo para deixar 

o carro? Ter passe barato não chega, até porque não foi isso que fez as pessoas 

deixarem o carro. Conclusão: falta essa ligação metro-ferro em Alcântara que 

pode ser feita em tuneis pedonais. O povo em tuneis anda. Se tiver que subir a 

rua e atravessar passadeiras, já é um sacrifício. Aliás Londres é um bom 

exemplo disso que as pessoas andam e andam em tuneis na boa para mudar de 

estação.  



Um outro problema de Alcântara é a ligação depois a Ajuda e Miraflores. O lios 

é o que? É para avançar? Lisboa rainha e dona fica com bom ML, rápido seguro 

em túnel, e o resto da metrópole fica com o elétrico como em Almada? Ou pior? 

Bem sei que é caro, mas é imperativo expandir o ML para fora de Lisboa. Tem 

lá lisboa no nome, mas também tem metropolitano. O ML já há muito que deixou 

de ser de Lisboa... não sei se alguém já notou isso. Uma boa rede de TP de 

qualquer metrópole europeia é baseada num largo e complexo metro. O metro é 

o esqueleto da metrópole. Não é uma parte ou um apêndice, é a coluna 

vertebral!! Depois os urbanos são extra metrópoles e os bus bike uber isso são 

complementares. São os capilares se quisermos das grandes artérias. E, 

portanto, o ML tem que ir até Linda a velha e Infantado. prioridades mais que 

máximas. E depois claro, Hospital, Sacavém, Arroja e Ubbo (já que gostam tanto 

de servir shoppings). 

 

Resumindo: Amoreiras péssimo, Ourique e Infante ótimo, Alcântara dúvidas. 

Disclaimer: sou jovem, utente da cidade como espaço publico. Ando a pé e de 

metro. Nasci no interior, morei e cresci no Porto, Moro em Lisboa. Morei em 

londres. Sou metropolitano e não bairrista. Sou formado em ciências sociais, 

urbanismo e planeamento. Faço parte do partido de governo, mas ou critico.  



Participação (reclamação) 

 

Sem contestar a qualidade do estudo prévio e do EIA, a minha participação constitui uma 

reclamação porque mais uma vez o Metropolitano apresenta factos consumados sem um 

debate público prévio com análises de várias alternativas. A experiência mostra, o que se 

lamenta, que a consulta pública dos EIA  já não consegue mudar os traçados. O traçado para o 

prolongamento da linha vermelha agora proposto fundamenta-se no mapa de 2009 do MOPTC 

ignorando o mapa do PROTAML de 2002 e a necessidade de integração num plano de 

mobilidade da AML de que o governo foi incumbido pela lei 2/2020 da Assembleia da República. 

Junto o parecer incluindo sugestões. 

 

Com os melhores cumprimentos 

 

Fernando Santos e Silva 

 

 

 

Parecer 

Apesar da elevada qualidade técnica evidenciada no presente EIA em grande diversidade de 

disciplinas e da fundamentação em extensa documentação, do rigor das análises e da valia das 

soluções técnicas encontradas em ambiente claramente desfavorável para o projeto de uma 

linha de metro, o meu contributo é, na classificação adotada, uma reclamação, embora 

apresente sugestões. 

Fundamentalmente, reclamo porque, mais uma vez, o Metropolitano apresenta factos 

consumados sem um debate público prévio com análises de várias alternativas. A 

experiência mostra que a consulta pública dos EIA  já não consegue mudar os traçados. 

O traçado para o prolongamento da linha vermelha agora proposto fundamenta-se no 

mapa de 2009 do MOPTC ignorando o mapa do PROTAML de 2002 e a necessidade de 

integração num plano de mobilidade da AML de que o governo foi incumbido pela lei 

2/2020 da AR. 

Estando em curso a construção da linha circular e tendo já sido apresentadas em 

anteriores consultas públicas as razões por que os contratos da linha circular assinados 

em 2020 configuram atos de desobediência a uma lei, a referida 2/2020 (o argumento 

repetido de que a suspensão da construção da linha circular era uma recomendação 

esbarra na prática corrente de que as recomendações são inseridas em Resoluções da 

AR, e não em leis, como aliás se vê pelo texto do art.282: “O Governo promove, durante o 

ano de 2020, as medidas necessárias junto da empresa Metropolitano de Lisboa, E. P. E., para 

suspender o processo de construção da Linha Circular entre o Cais Sodré e o Campo Grande, 

devendo ser dada prioridade à expansão da rede de metropolitano até Loures, bem como para 

Alcântara e a zona ocidental de Lisboa.” 



Tendo o próprio Tribunal de Contas ignorado a lei ao visar contratos em 2020, será inútil propor 

agora o recuo da linha circular com base em que, do ponto de vista técnico, de planeamento 

de redes, a existência desta linha circular complica extremamente a expansão das redes 

de transporte coletivo, a menos que se aceite o desperdício dos dinheiros nela 

investidos.  Não o sugiro portanto, embora tenha conhecimento de que decorre no 

TAF/gabinete de interesses difusos,  uma ação para a suspensão da construção da linha 

circular tendo em consideração a desobediência à lei.   

Segundo o plano de expansão do metro de 1974, que serviu de base aos seus 

prolongamentos estruturantes,  ficou por executar o prolongamento para Alcântara 

Mar, para correspondência com a  linha de Cascais. De acordo com este conceito, foram 

pensados os prolongamentos para Alcântara Mar e para Algés, que não tiveram o acordo 

dos sucessivos governos nem viabilidade atendendo à crise de 2008. Comparativamente 

com a situação prevista (linha circular +  prolongamento a Alcântara Terra) teria sido 

mais consistente o prolongamento de uma das duas linhas, amarela ou vermelha, para 

Alcântara Mar e a outra para Alcântara Terra com seguimento para Algés, a ligação 

pedonal subterrânea entre as estações mais próximas das duas linhas na zona da Estrela 

e a modernização da ligação por tramway Cais do Sodré-Santos-Estrela-Campo de 

Ourique.  

A aprovação do mapa de 2009 foi-o apenas por despacho duma secretaria de Estado 

seguida de consulta de municípios que naturalmente, vendo nele prolongamentos do 

metro pesado para os seus territórios (Ramada/Bons Dias, Hospital Beatriz 

Ângelo/Infantado, Hospital Fernando da Fonseca, Sacavém), deram o seu aval, sem que 

se tivesse seguido uma consulta pública. Em 2016 é decidida pelo metropolitano, de 

acordo com a CML e o Ministério do Ambiente, a prioridade da linha circular sem, o que 

é muito grave do ponto de vista técnico, qualquer análise de custos benefícios 

comparativa com alternativas  válidas (apenas se comparou a linha circular, com 

interface com um gerador de tráfego como a linha de Cascais, com o prolongamento 

para Campo de Ourique, com menor capacidade de atração).  

Curiosamente, o plano de expansão do metro de 2009 não figura no plano estratégico 

2008-2020 do próprio MOPTC publicado alguns meses antes. 

O  PDM de agosto de 2012 não refere a linha circular, antes a expansão a Alcântara, 
conforme o seu art.81.3:   2) Objetivos/Termos de referência  
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 

e) Marcar uma nova centralidade urbana em Alcântara, com a potenciação de novas 

ligações ferroviárias, a extensão da rede do metropolitano e a qualificação e criação de 

novos corredores de transporte público;  
  

Também o PAMUS de 2016 é omisso quanto à linha circular, vindo o PAMUS de 2019 a 

inclui-la, no seguimento da referida atribuição pelo metro de prioridade à linha circular. 

A atribuição de prioridade à linha circular colide com o espírito e a letra do PROTAML 

2002 (recorda-se que as propostas de alteração 2008-2011 não foram aprovadas, como 

o presente EIA refere), contrariamente ao afirmado em anteriores EIA, sem que a APA 



tenha feito a correção, ao privilegiar o centro da cidade em detrimento do serviço das 

periferias num círculo de 10 km de raio. 

Estas referências servem apenas para deixar expressa a inconformidade dos 

procedimentos que têm sido seguidos na elaboração dos planos de ordenamento do 

território, conforme a referência  pelo presente EIA de projetos abandonados sem a 

divulgação de consultas públicas que validassem a alteração de planos (citados no EIA o 

abandono do PUA, que aliás necessita de remodelação profunda, e do plano de 

pormenor das Amoreiras) . Seria desejável que a APA evidenciasse a conveniência de 

compatibilizar os procedimentos  com o art.165º. 1 . z)  da Constituição da República 

Portuguesa, que atribui à Assembleia da República a competência exclusiva para legislar 

sobre bases do ordenamento do território. 

Embora o EIA reproduza o extrato de um normativo do metro que prevê o raio mínimo 

de curvatura em exploração de 250m, a verdade é que esse valor induz desgaste 

anormal dos rodados e dos carris, obrigando a reduzir os períodos de reperfilagem dos 

rodados e de substituição dos carris. Não poderá invocar-se que é assunto tecnicamente 

irrelevante do foro da gestão técnica do proponente, uma vez que a substituição de 

carris e o consumo adicional de energia devido ao maior atrito nas curvas contribui para 

o agravamento da “pegada ecológica” do metro. A observação do perfil da linha (ponto 

4.4.3) mostra uma incidência exagerada de raios curtos que seria desejável corrigir. 

 

Resumo das sugestões: 

1 – a sociedade civil não foi ouvida para propor traçados alternativos antes da situação 

atual praticamente irreversível (ver pontos a ) instando-se assim que a APA recomende 

a urgente elaboração de um plano de mobilidade da AML, preferencialmente por 

concurso público internacional 

2 – sugere-se estudar com urgência traçados alternativos para eliminar as curvas de 

pequeno raio (ver pontos b) 

3  - sugere-se estudar como alternativa a correspondência com a linha de Cascais em 

Alcântara Mar em viaduto  (ver ponto a1) 

4 – sugere-se 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 

5 – considerando a possibilidade de desenfumagem, sugere-se a instalação de 

ventiladores de impulso acoplados ao teto da galeria em substituição do PV3, entre a 

estação Infante Santo e  o início do viaduto 

6 – sugere-se a revisão das condições de ventilação da estação Alcântara no caso de não 

estar prevista atendendo às suas caraterísticas (peço desculpa se está prevista e por 

lapso meu não detetada) 



7 – consultados os desenhos 1.15, 1.16 e 1.17, verifica-se que no corte à cota 13m das 

rodovias do lado norte os acessos A e G garantem  em segurança o acesso ao átrio e ao 

cais do LIOS; no entanto, presume-se que o acesso B “dá” diretamente para um passeio 

e as rodovias do lado sul, o que configura uma situação de risco inaceitável, mesmo com 

barreiras de proteção e semaforização de passadeira de peões. Do lado sul, sendo o 

acesso C em túnel sob as rodovias sul, para a rua de Alcântara, parece estreito; o acesso 

F conforme o des.1.15 está representado por A no alçado sul do des.1.16, o que parece 

um erro, e terá origem na Calçada da Tapada à cota 10m conforme referido nos 

desenhos 1.12 e 1.13.  O túnel do acesso F não está representado em corte no des.1.17, 

em escada ou rampa para o nível LIOS. Será de encarar subir o perfil das rodovias do sul 

a exemplo das do norte? Duma maneira geral estes desenhos parecem ser de difícil 

interpretação e estão pouco explícitos. 

Sugere-se a revisão das saídas de emergência eventualmente com alargamento das 

previstas e criação de outras, por exemplo nos topos da estação e a clarificação dos 

desenhos.  

8 – 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 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  

9 – 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 500m/desnível 30m), 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 600m). 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. 

10 – sugere-se uma análise custos benefícios comparativa entre o método construtivo 

NATM e o TBM (vantagem ecológica deste; exemplo de referência ponto 4.6.2.6 , fig.72) 

com hipótese de encomenda desse equipamento não proprietária pelo empreiteiro para 

economia de prazos 



11 – sugere-se a correção da fotomontagem da página 66 de modo a não dar a 

impressão de que as vias rodoviárias de acesso à ponte estão sob o telhado da estação 

de metro quando estão ao lado 

12 – o projeto de ligação da linha de Cascais à linha de cintura e ligação para mercadorias  

do terminal de Alcântara vem mais uma vez demonstrar a necessidade de, sugerindo-se 

em moldes efetivamente participativos, reformar o PUA (incluindo a reformulação do 

nó de Alcântara/Av.Índia/R.Cascais) e elaborar o plano de mobilidade da AML sem 

subordinação a decisões prévias discricionárias (ver pontos a2 e a4) 

13 -  sugere-se descrição ilustrada da passagem pedonal aérea sobre a Av.Infante Santo 

de acesso à estação de metro, solicitando que considerem sem efeito no caso dela já 

constar não a tendo detetado por lapso (pontos 4.6.2.3 e 4.6.3.2) 

14 – no ponto 4.5 informa-se que o valor global previsto para o investimento é de 304 

milhões de euros, sugerindo-se que se clarifique que, salvo erro meu, é apenas para os 

trabalhos de construção de toscos, não incluindo os trabalhos das especialidades 

complementares. 

 

Análise complementar: 

a1 - Apesar do anúncio oficial de intenções no sentido de privilegiar a Autoridade 

Metropolitana de Lisboa com capacidade de decisão, não existe ainda um plano de 

mobilidade da AML, uma vez que o mapa de 2009 do MOPTC não foi submetido a 

consulta pública nem aprovado pela AR conforme determinado pelo já referido art.165º. 

1 . z) da CRP . 

Corre-se assim o risco de ir aprovando pequenas intervenções que vão criando 

incongruências entre fases sucessivas. Seria portanto pertinente que da avaliação do 

presente processo resultasse uma proposta para urgente elaboração do plano de 

mobilidade da AML suportada por algumas hipóteses não exaustivas de traçados.  

Como mera sugestão junto:  

https://1drv.ms/p/s!Al9_rthOlbweuiRClT1VCq2KQROZ?e=LUrqc9  

Propostas avulsas que podem interferir com o presente projeto para Alcântara Terra são 

a ligação da linha de Cascais à linha de cintura, a ligação para mercadorias do terminal 

de contentores de Alcântara a Alcântara Terra, o traçado do LIOS de Algés/Jamor a 

Alcântara, o enterramento da linha de Cascais Algés-Cais do Sodré, a intervenção na 

reorganização do bairro do Alvito atendendo à supressão da rua da Quinta do Jacinto e  

subsequente corte de vários edifícios e reconfiguração do esquema interno de 

circulação do bairro, a reconfiguração do nó rodo e ferroviário na junção Av.Índia-

R.Cascais  (ver pág.94 de https://1drv.ms/b/s!Al9_rthOlbwehWMdmBJ_Q06Wk7XH   ;        

obs: tendo a figura da pág.95 sido elaborada antes da venda do terreno onde foi 

construído o hospital da CUF-Tejo, o término da linha vermelha deveria estar sobre a 



estação de Alcântara Mar da linha de Cascais) e do PUA, além da condicionante principal, 

a linha circular. 

a2 -  Ligação linha de Cascais-linha de cintura – caso se pretenda concretizar esta ligação, 

deverá ter-se em atenção que a linha de cintura apenas está quadruplicada entre Sete 

Rios e Roma/Areeiro (prevista a quadruplicação a curto prazo entre Roma/Areeiro e 

Braço de Prata, assegurando-a até Alverca). A ligação da linha de Cascais substituiria o 

ramal de ligação a Alcântara Terra e teria de inserir os seus comboios com o mesmo 

ritmo desta, isto é, 2 comboios por hora, atendendo a que os comboios da Fertagus têm 

atualmente um intervalo de 10 minutos  e têm de se compatibilizar com o serviço 

interurbano e regional da CP (notar que de Sete Rios para a ponte 25 de abril a via é 

direta, mas para Alcântara Terra ou futuramente a linha de Cascais é necessário fazer a 

agulha, felizmente em desvio desnivelado, com o tempo de segurança que isso implica); 

a fluidez do tráfego entre as linhas de Cascais e de cintura também é condicionada pelo 

troço em via única entre a projetada nova estação da IP de Alcântara Terra (esquina 

R.Cascais-R.Fradesso da Silveira) e a linha de Cascais e a sua partilha com as mercadorias 

do terminal de Alcântara . Recorda-se o parecer negativo do CSOP sobre este assunto. 

Para se obter uma capacidade compatível com uma procura admissível de 45 milhões 

de passageiros para a linha de Cascais a repartir pela linha de cintura e pelo troço 

Alcântara-Cais do Sodré, teria de se quadruplicar a linha entre Alcântara e Sete Rios, e 

sextuplicar entre Sete Rios e Braço de Prata, numa zona urbana em que esse 

investimento parecerá mais adequado para um troço de metropolitano (ver o esquema 

unifilar do nó de Campolide em   

https://fcsseratostenes.blogspot.com/2020/08/se-quiserem-ligar-linha-de-cascais.html  

). 

a3 – nas alternativas de traçado em Alcântara  mencionadas no EIA (ponto 2.2), sugere-

se a consideração do traçado seguinte à estação Infante Santo passar sob a Praça da 

Armada e o Tribunal Marítimo e com o término em viaduto sobre a linha de 

Cascais/estação Alcântara Mar para correspondência direta com esta.  

Este traçado permite a dispensa, além do LIOS, da ligação da linha de Cascais à linha de 

cintura, ver hipótese seguinte com abertura da próxima linha circular (e término em 

Estrela) de modo a assegurar a ligação direta do Jamor à Avenida da Republica, Campo 

Grande e Odivelas com o custo dum prolongamento do metro de 7,5 km (este traçado 

é comparável, para efeitos de ACB, com a ligação Jamor-estação de metro Alcântara 

Terra-linha vermelha até Oriente ou Sacavém, mantendo-se a linha circular e recriando 

a ligação mecânica Alcântara Terra-Alcântara Mar): 



 

 

a4 – é possível compatibilizar a estação aérea de Alcântara do metro com um traçado 

em viaduto ao longo da rua de Cascais e da rua Oliveira Miguéns para a ligação de 

mercadorias do terminal de contentores à estação Alcântara Terra da IP, evitando o 

traçado subterrâneo caso se desista da ligação da linha de Cascais à de cintura (notar 

que as dificuldades e os riscos de construção desta ligação subterrânea também seriam 

evitados com um traçado subterrâneo em terrenos mais favoráveis, a nascente do 

caneiro e do hospital CUF-Tejo). 

Para que o viaduto das mercadorias pudesse passar sob o viaduto do metro, o traçado 

do metro vindo de Infante Santo poderia passar a poente do Palácio das Necessidades, 

sob o entroncamento da rua da Costa  com a rua Capitão Afonso Pala (cota 27m), com 

sacrifício de alguns edifícios. Recuando a estação para mais próximo da estação de 

Alcântara Terra da IP permitiria reduzir  a ocupação no sentido transversal na rampa de 

acesso à ponte 25 de abril. Ver figura seguinte (pressupostos: cota da rua Prior do Crato 

5m, PBV do viaduto do comboio de mercadorias 12m, cota do PBV do viaduto do metro 

19,5m, cota do PBV do viaduto do metro depois de cruzar a rua da Costa 16,5m, cota da 

rua da Costa no cruzamento com o traçado do metro 23m, cota da rua Capitão Afonso 

Pala 27m) 



 

 

b1 – sugere-se o aproveitamento da profundidade da via existente, junto do Palácio da 

Justiça, para prosseguir sob os prédios da Av.Marquês da Fronteira e sob o terreno da 

urbanização Artilharia Um aumentando o raio da curva e aproximando a estação 

Amoreiras do centro comercial com eventual alteração dos percursos de saída deste. 

Embora não obrigatoriamente, a deslocação da estação Campo de Ourique para 

nascente   permitirá também aumentar os raios das curvas. Insiste-se que um traçado 

com raios de curvas da ordem de 250m ou 350m são um factor de grave aumento do 

desgaste dos rodados e dos carris, com todas as implicações de aumento de custos de 

manutenção, para além de consumo adicional de energia por aumento de atrito: 



 

 

b2 - Em alternativa à passagem a nascente do centro comercial,  por poente seria mais fácil obter 

raios mais favoráveis bem como melhor interface com um parque de estacionamento dissuasor 

no plano de urbanização de Camp de Ourique norte: 

 

                             



PROLONGAMENTO DA LINHA VERMELHA DO METROPOLITANO 
 
A proposta para o prolongamento da Linha Vermelha do Metropolitano a Alcântara não serve 
os objetivos da sustentabilidade e de melhoria da acessibilidade, que deveriam nortear os 
investimentos no sistema de transportes. A proposta não contempla a inserção deste modo de 
transporte no sistema nuclear de transportes de grande capacidade às escalas metropolitana e 
urbana, que integra a rede de estações comuns do caminho de ferro e do metropolitano. O 
prolongamento da Linha Vermelha do Metropolitano a Alcântara proposto também não 
promove a intermodalidade com os restantes modos de transporte, incluindo os modos suaves. 
As intervenções na rede viária envolvente às estações previstas e o relacionamento destas com 
os correspondentes meios urbanos, nomeadamente no que se refere aos circuitos e acessos 
pedonais, são deficientemente tratados ou estão mesmo omissos na proposta apresentada. 
No ponto 4 do Resumo Não Técnico refere-se o seguinte: … o Plano de Ação de Mobilidade 
Urbana Sustentável da Área Metropolitana de Lisboa (PAMUS) contempla, 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, conforme é preconizado neste Projeto… “. O 
PAMUS reportava-se ao Plano de Expansão do Metropolitano de Lisboa da altura em que 
apareciam 2 ramos na Linha Vermelha, um dirigido ao Alvito e outro a Alcântara-Mar (ver figura 
anexa). Em vez do Alvito e Alcântara-Mar, a proposta de prolongamento da Linha Vermelha 
apenas considerou unicamente alternativas para servir uma outra solução - a ligação a 
Alcântara/Santo Amaro. 
 
 

 
Tratou-se de uma decisão que não foi objeto de um processo de avaliação de soluções 
alternativas, devidamente instruído e envolvendo a participação pública. No âmbito dessa 
avaliação em falta, haveria que clarificar os desafios em presença que naturalmente extravasam 



o contexto restrito do sistema do metropolitano, e estudar alternativas genuínas de 
investimento no sistema de transportes, incluindo naturalmente a articulação entre os 
diferentes modos de transporte nas estações e as respetivas relações com as envolventes 
urbanas em que se inserem. A imposição de uma solução única para o prolongamento da Linha 
Vermelha, evidencia falta de transparência e desprezo pela participação pública. Ignoraram-se 
metodologias, recomendações e guias sobre as melhores práticas nos processos de avaliação e 
tomada de decisão de investimentos de interesse público de projetos de investimento, fruto de 
anos de investigação e desenvolvimento do conhecimento neste domínio. Um processo 
conduzido desta forma é incapaz de reunir as melhores condições para contribuir, de forma 
significativa, coerente e consequente, para a melhoria da acessibilidade, proporcionando à 
população mais oportunidades de melhoria do bem-estar social.  
A proposta em apreço não prevê, uma interface de transportes, que integre o metropolitano e 
o comboio, não contribuindo para o objetivo do reforço da intermodalidade do sistema de 
transportes, o qual constitui o Eixo II do “Plano de Ação de Mobilidade Urbana Sustentável da 
Área Metropolitana de Lisboa”. Nas proximidades do troço terminal do prolongamento da Linha 
Vermelha do Metropolitano proposta, encontram-se a estação do caminho de ferro de 
Alcântara-Terra e a estação do caminho de ferro do Alvito. Esta última, integrada na linha de 
caminho de ferro que atravessa a Ponte 25 de Abril, foi dotada, logo na fase de construção, das 
infraestruturas imprescindíveis, nomeadamente as plataformas de passageiros, para uma futura 
entrada em serviço integrando-se no sistema de transportes. No ponto 4 do Resumo Não 
Técnico é apenas indicado, de uma forma vaga, que a solução proposta “…retém o potencial…” 
para o estabelecimento de uma ligação futura à Estação do Alvito do caminho de ferro. Uma 
débil ligação dessa natureza, a materializar num futuro indefinido e por entidade incerta, não se 
inscreve nos objetivos da mobilidade sustentável a que os novos desenvolvimentos no sistema 
de transporte deveriam dar resposta. A previsão de inclusão na mesma localização da Estação 
de Alcântara proposta da futura Linha Intermodal Ocidental Sustentável – LIOS, nem substitui 
nem é comparável com uma conexão nuclear entre o metropolitano e o caminho de ferro, 
devendo antes complementá-la. O bom funcionamento operacional do LIOS, aconselharia 
também a prolongar as respetivas linhas, para além da estação término dos serviços de 
passageiros, até a umas instalações que teriam as funções de terminal técnico, o que não é 
possível na configuração proposta para a Estação de Alcântara. 
Poderá estar subjacente à localização da estação do Metropolitano de Alcântara proposta, 
embora não haja qualquer referência nos documentos apresentados, uma hipotética interface 
com uma estação de caminho de ferro subterrânea a construir no âmbito de uma futura ligação 
ferroviária entre a Linha de Cintura e a Linha de Cascais. Uma tal situação prefiguraria uma 
completa falta de transparência que nunca deveria ter lugar num processo de decisão desta 
natureza. Além de anómala, tal hipótese menosprezaria os fortes constrangimentos que 
impendem sobre a concretização dessa ligação ferroviária. Não se afigura, pois, de modo algum 
razoável, comprometer a possibilidade de materializar no presente uma conexão nuclear do 
sistema de transportes, com base numa suposta possibilidade de conexão futura a uma ligação 
ferroviária não foi sujeita a avaliação e cuja concretização é de elevada incerteza. 
 
Relativamente às estações, o estudo em análise é parco na informação sobre a articulação com 
os modos de transporte de distribuição mais fina da mobilidade, incluindo a mobilidade suave. 
A informação é também deficiente, vaga ou incompleta no que se refere às relações das futuras 
estações com rede viária e a envolvente urbana. A análise da informação providenciada no 
estudo relativa a cada uma das estações é sintetizada em seguida: 

 Estação das Amoreiras. 



Os desenhos integrados na consulta não incluem qualquer peça desenhada relativa à 
Estação das Amoreiras proposta.  
No Resumo Não Técnico é apresentada, na Figura 6, a implantação prevista e a indicação 
dos acessos à superfície, em número de 5. Na referida figura, delineiam-se alterações 
na configuração da rede viária que, a concretizarem-se, terão um forte impacto na 
fluidez da circulação, nomeadamente nos fluxos de tráfego entre a Rua Carlos Alberto 
da Mota Pinto e a Rua Conselheiro Fernando de Sousa. O texto que acompanha o 
referido estudo, inclui apenas uma breve referência, quando descreve o Acesso 4, 
referindo que se prevê uma “…grande reformulação urbana e paisagística …”. A ausência 
de esclarecimento sobre o impacto no tráfego viário de tal intervenção, levanta uma 
série de questões que importa clarificar, entre as quais sobressaem as dúvidas relativas 
às condições de circulação dos autocarros que servem esta zona, se a nova configuração 
viária avançar. Observa-se ainda que não se encontra prevista uma passagem pedonal 
subterrânea para atravessamento da Rua Carlos Alberto da Mota Pinto. Este 
atravessamento poderia ser materializado através da galeria comercial subterrânea 
proposta, caso a mesma seja dotada de um novo acesso à superfície do lado nascente, 
imediatamente adjacente á referida rua, sendo ainda recomendável a deslocação do 
Acesso 5, no lado poente, tornando-o adjacente à referida rua.  
O estudo não contém referências à articulação intermodal. A intermodalidade deveria 
ter sido estudada de modo a assegurar que a anunciada “…grande reformulação urbana 
e paisagística …”, referenciada no Resumo Não Técnico, incorpore a 
complementaridade entre a futura estação e os restantes serviços de transporte público 
bem como com os restantes modos de transporte, incluindo os modos de mobilidade 
suave.  

 Estação de Campo de Ourique.  
As condicionantes neste centro urbano muito consolidado, não devem constituir 
impedimento ao desenvolvimento de propostas de intervenção no sentido da melhoria 
da interação da estação com os modos de transporte de distribuição mais fina, incluindo 
os modos de mobilidade suave. O estudo é omisso nesta matéria.  
Assinala-se, ainda, como fator negativo, em termos de acessibilidade, a profundidade 
definida para a estação do metropolitano proposta, sendo o desnível de 31 metros, a 
que não será alheia a decisão, assumida à priori, de ligação a Alcântara/S. Amaro, pela 
Avenida Infante Santo. A diferença de cotas altimétricas em presença obrigou a 
desenvolver o traçado a sul da Estação de Campo de Ourique, à exceção naturalmente 
na zona da Estação da Infante Santo, com a inclinação limite no perfil longitudinal de 4,0 
%. 

 Estação da Infante Santo.  
À semelhança da estação anterior, também neste caso a profundidade prevista é 
elevada, mais concretamente de 30 metros. A Estação da Infante Santo situa-se numa 
zona sem grande capacidade de geração e atração de tráfego. No estudo em análise 
nada é referido sobre a articulação intermodal. A acessibilidade à estação processa-se 
por intermédio de 2 acessos à superfície, ambos no lado poente da Avenida Infante 
Santo, sendo ainda prevista uma passagem superior pedonal ligando ambos os lados da 
avenida, a cota elevada, com a preocupação de servir o Bairro da Lapa. Tendo em conta 
os padrões socioeconómicos dos habitantes desse bairro, não será expectável que o 
incremento na valorização do património imobiliário, resultante da proximidade do 
metropolitano, venha a ser correspondido em termos de uma afluência de tráfego digna 
de expressão ao metropolitano.  



O estudo é omisso em relação à articulação intermodal. Destaca-se neste âmbito a 
inexistência de correspondência com os serviços de autocarros no sentido ascendente 
da Avenida infante Santo. Este aspeto é relevante tendo em conta as características do 
tráfego rodoviário que utiliza esta avenida, muito pouco amigáveis para quem a tenha 
que atravessar. Mesmo que a passagem superior pedonal para servir o Bairro da Lapa, 
que mereceu particular atenção no estudo, inclua um acesso ao passeio do lado 
nascente da Avenida Infante Santo, não se afigura nada atrativo o percurso desde o 
referido passeio até a uma estação a 30 metros de profundidade que obrigue a utilizar 
para o efeito uma passagem superior pedonal. A concretizar-se a proposta em apreço, 
será imprescindível uma passagem pedonal subterrânea para a travessia da Avenida 
Infante Santo. 

 Estação de Alcântara.  
A estação proposta é em viaduto prevendo-se a sua implantação na zona dos acessos 
rodoviários que ligam a Ponte 25 de Abril ao Largo de Alcântara. O desenho 1.12, 
relativo à planta de localização, apresenta uma reconfiguração substancial dos referidos 
acessos rodoviários, não havendo qualquer nota explicativa no texto da proposta 
apresentada.  A disposição das vias no referido desenho faz temer uma extraordinária 
redução da capacidade nos acessos rodoviários nos sentidos ascendente e descendente 
em relação à Ponte 25 de Abril. No sentido ascendente são integrados 2 acessos diretos 
ao bairro do Alvito e, no sentido descendente, encontram-se desenhados 2 acessos 
diretos ao bairro de Alcântara. A via descendente, atualmente com 3 faixas nas 
proximidades do Largo de Alcântara, sendo uma dedicada ao transporte público, e com 
4 faixas na entrada do Largo de Alcântara, passaria a dispor apenas 2 faixas em toda a 
sua extensão. A garantia de viabilidade da nova configuração viária apresentada deveria 
constituir condição prévia à própria implantação proposta para a estação. Não se afigura 
de modo algum aceitável esta falha de informação sobre o impacto de tráfego numa das 
zonas mais críticas e congestionadas de Lisboa, em especial, nos acessos à Ponte 25 de 
Abril. Essa nova configuração torna também vulnerável o Bairro de Alcântara ao tráfego 
de atravessamento, proveniente da Ponte para outras zonas da cidade a Sul do Largo de 
Alcântara.  
O estudo em análise refere também que a futura linha de metro de superfície – LIOS irá 
utilizar o piso inferior da Estação de Alcântara. A cobertura desse piso inferior estará a 
cerca de 5m abaixo do plano de rolamento do metropolitano. No entanto, não é 
fornecida qualquer informação sobre o modo como se pretende viabilizar a inserção 
posterior deste novo modo de transporte. Convirá atentar a que a linha do 
metropolitano, após a Estação de Alcântara, de que utiliza o piso superior, irá enterrar 
em túnel, desenvolvendo-se para Poente em cerca de mais 500m, incorporando uma 
instalação terminal com capacidade para três vias. Para além das referências ao LIOS, o 
estudo em análise não tem qualquer informação adicional sobre articulação intermodal.  
Relativamente à envolvente urbana, o estudo atribui particular ênfase ao 
estabelecimento, através da futura estação, de uma ligação pedonal entre o Alvito e 
Alcântara, sendo afirmado que essas zonas se encontram segregadas desde a 
construção da ponte em 1966. Não contestando a melhoria que tal ligação entre o Alvito 
e Alcântara proporcionaria, convirá precisar que existe, desde há alguns anos, uma 
ligação pedonal aérea. O estudo propõe 2 acessos a Norte da estação, que se situam no 
mesmo plano vertical, ligando a zona inferior da Rua Quinta do Jacinto/Rua do Alvito ao 
átrio e ao piso inferior da estação destinado ao LIOS, e 3 acessos a sul, dois deles ligando 
a Calçada da Tapada e a Rua de Alcântara ao piso inferior destinado ao LIOS, e o outro 



acedendo diretamente do átrio. Este último, processa-se por um futuro passeio, entre 
a estação e a via que serve o tráfego rodoviário proveniente da Ponte 25 de Abril que se 
dirige a Alcântara. Não é fornecido qualquer esclarecimento no estudo em relação à 
capacidade do referido passeio para englobar os fluxos de entrada e saída do 
metropolitano e, no futuro, dos fluxos de entrada e saída do LIOS. Não se encontram 
previstas passagens pedonais para o encaminhamento desses fluxos na travessia do 
Largo de Alcântara, a cerca de 100m de distância. 
 

O prolongamento da Linha Vermelha a Alcântara proposto constitui um retrocesso de várias 
décadas, retornando à época em que as estações do Metropolitano de Lisboa foram construídas 
sem correspondência com as estações existentes do caminho de ferro. Na década de 90, no 
âmbito dos investimentos no designado “Nó Ferroviário de Lisboa”, foram promovidas as 
atuações necessárias a nível de planeamento, estudos, projetos, realização das obras e entrada 
em funcionamento de interfaces de transporte entre as estações de ambos os modos de 
transporte de grande capacidade, nomeadamente em Sete-Rios, Entrecampos e no 
Rossio/Restauradores. Foram realizações que mudaram o paradigma de descoordenação 
anterior e permitiram concretizar, apesar dos condicionalismos existentes, uma rede nuclear de 
articulações entre o metropolitano e caminho de ferro. A culminar estes esforços, a Gare do 
Oriente, concebida de raiz como interface de transportes, integrou no mesmo espaço físico do 
metropolitano e caminho de ferro. Passadas quase 3 décadas, o mínimo que se exigia era que 
os novos desenvolvimentos nos modos de transporte de grande capacidade pudessem 
concretizar verdadeiras interfaces eficientes e de qualidade, capazes de proporcionar aos 
utilizadores comodidade e rapidez nas transferências modais. 
 
Entre as possíveis alternativas à solução única imposta para o prolongamento da Linha 
Vermelha, destaca-se a ligação ao Alvito, ou seja, o prolongamento da Linha Vermelha, com 
estações nas Amoreiras, em Campo de Ourique e no Alvito, onde se deveria estabelecer uma 
interface nuclear entre o metropolitano e o comboio. Nesta opção, a estação de Campo de 
Ourique deveria ser melhorada em termos de acessibilidade urbana, aproximando-a da 
superfície. O traçado desenvolver-se-ia para Poente/Sul, atravessando o vale de Alcântara entre 
a zona dos Prazeres e o posto de combustível da REPSOL, e dirigindo-se seguidamente para o 
Alvito. O projeto para o Alvito integraria o metropolitano e o caminho de ferro e incluiria todas 
as atuações necessárias para a ativação desta estação ferroviária. Deveria ser viabilizada a futura 
articulação com o LIOS. O projeto compreenderia ainda a restante articulação intermodal, 
nomeadamente a aproximação funcional com os nós de transportes do Calvário e do Largo de 
Alcântara. Neste âmbito, deveria ser estudada a viabilidade de uma ligação viária destinada ao 
transporte público e outros modos suaves, desenvolvendo-se a Norte/Nascente atravessando o 
vale de Alcântara, entre a Rua do Alvito e a Rua da Quinta do Loureiro, bem como a Sul ligando 
à Calçada da Tapada e ao Bairro de Alcântara. No Alvito devem ser implantadas instalações de 
término para o metropolitano, e o alinhamento do traçado deverá viabilizar a possibilidade de 
ligação futura à Linha de Cascais. Eventualmente essa ligação poderia concretizar-se numa 
interface de transportes nuclear na Praça das Indústrias, que reúne condições propícias à 
concretização da mesma, relocalizando para o efeito a atual estação da Linha de Cascais de 
Alcântara-Mar para a zona em frente à referida praça.  
O prolongamento da Linha Vermelha ao Alvito permite implementar uma interface nuclear de 
transportes, capaz de proporcionar uma correspondência eficaz e de qualidade entre o 
metropolitano e o transporte ferroviário. Para além deste valor acrescido para o sistema de 
transportes às escalas urbana e metropolitana, 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. Ao invés, o prolongamento 
da Linha Vermelha proposto implica a necessidade de demolir edifícios de habitação e de uso 
misto, entre o Largo das Necessidades e a travessia da Avenida de Ceuta, e afeta o património 
cultural com um impacte direto sobre o baluarte e sobre o tecido urbano no Vale de Alcântara, 
em que se destaca a intrusão visual do viaduto e da estação propostas, nomeadamente na área 
de influência do Palácio das Necessidades e do Miradouro do Largo das Necessidades.  
 
De acordo com o exposto, considera-se que o estudo em análise não reúne as condições 
imprescindíveis para poder merecer aprovação. Assim, entende-se necessário colmatar a falha 
anterior, estudando soluções alternativas e promovendo a avaliação das opções e a escolha da 
solução mais vantajosa para o prolongamento da Linha Vermelha. Entre outros fatores, as 
soluções alternativas devem ser comparadas em termos de custos, impactos e riscos associados 
e de benefícios esperados do ponto de vista da sociedade. Essa avaliação, a desenvolver com 
total transparência e baseada em critérios claros evitando a sua manipulação, permitirá uma 
tomada de decisão, devidamente fundamentada, envolvendo a participação pública, para eleger 
a solução capaz de proporcionar efetiva valia socioeconómica e para se poder então avançar, 
com bases sólidas, para o prolongamento da Linha Vermelha. 
 
Lisboa, 18 de maio de 2022 
 
João Bernardo S. Gonçalves Henriques 



Ainda vamos a tempo de emendar o erro 

Quem delineou o percurso dos trabalhos de expansão da Linha Vermelha do 

Metro não deve ter dado conta que, a concretizar-se o projecto inicial, irá 

suprimir e, muito possivelmente, desfigurar uma grande parte da muralha do 

Baluarte do Livramento e a histórica guarita. 

A muralha do Baluarte do Livramento é uma construção militar, edificada no 

século XVII. Representa uma das muralhas sobreviventes que, nas guerras de 

Restauração da Independência (1640-1668), estava integrada na linha 

defensiva da cidade de Lisboa. 

Faz parte do Património Nacional, da memória colectiva lisboeta e do povo 

português. Nela se alicerça, também, a nossa história. Por isso, batalhar pela 

sua defesa e preservação constitui uma obrigação de todos nós. 

Todos os esforços dos autores do projecto inicial e dos responsáveis 

políticos para que esse projecto seja revisto, de forma a garantir a preservação 

integral do Baluarte do Livramento, serão uma valiosa e inesquecível 

contribuição em prol da defesa da identidade e da História de Portugal. 

Estou em crer que a salvação das gravuras rupestres do Vale do Côa, 

levada a efeito no passado, será uma fonte de inspiração para aqueles que 

pugnarem em defesa do património cultural e histórico português. 

Se, na altura, o slogan era “As gravuras não sabem nadar”, hoje podemos 

afirmar:  

O Baluarte do Livramento e a guarita não têm asas para voar. 

Valentino Viegas 
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Consulta Pública 2022-04-21 e 2022-06-02 

 

CONTRIBUTO PARA A CONSULTA PÚBLICA  

 

No seguimento da colocação online, para consulta pública no site 

Participa.pt, dos documentos relativos ao projecto de prolongamento da 

Linha Vermelha, designadamente o Resumo Não Técnico (volume 1), o 

Relatório Síntese (volume 2 e aditamento) e os Anexos Temáticos/Estudo 

de Impacte Ambiental (volume 3), peças escritas e desenhadas (volume 4 

e impactes no uso do solo, património, etc.), segue o contributo dos 

Amigos da Tapada das Necessidades, um movimento de cidadãos que 

reuniu numa petição em 2020 com 12 mil assinaturas na defesa da Tapada 

ou Quinta Real das Necessidades. 

Apesar das obras do Metro não irem afectar directamente a Tapada, esta 

está como sabem integrada num todo constituído pelo Palácio das 

Necessidades, edifício conventual, torre e capela, Largo das Necessidades 

com fonte e obelisco, Igreja e Convento.  

O edifício do Palácio das Necessidades está classificado e tem a categoria 

de protecção como Imóvel de Interesse Público (IIP) pelo Decreto nº 8/83, 

DR,I Série, nº 19, de 24-01-1983. Face à sua importância arquitectónica e 

histórica, em 1996 foi atribuída a Zona Especial de Protecção (ZEP) ao 

Palácio das Necessidades, cujo perímetro está definido na Portaria nº 

552/96, DR, I Série-B, nº 232, de 07-10-1996. Nesta ZEP estão inseridos o 

Baluarte do Livramento e o Miradouro das Necessidades, com vistas para 

o rio Tejo.  

O abastecimento de água ao Palácio, desde o início esteve assegurado 

pela monumental obra de engenharia do reinado de D. João V, o 

Aqueduto das Águas Livres. Este sistema hidráulico, que tem uma galeria 



específica para abastecer o Palácio Real, o Convento, a Cerca e a Tapada, 

tem a categoria de protecção de Monumento Nacional pelo Decreto nº 

5/2002, DR, I Série-B, no42 de 19-02-2002. Este diploma delimita todos os 

troços do Aqueduto, incluindo os subterrâneos. 

Globalmente o sistema do Aqueduto das Águas Livres possui uma ZEP 

(delimitada em vários diplomas. Para os ramais da Galeria das 

Necessidades aplica-se a Portaria nº 552/96, DR, I Série-B, nº 232, de 07-

10-1996 conjugada com o Decreto nº 5/2002, DR, I Série-B, nº 42 de 19-

02-2002). 

Tendo em conta a classificação deste património é com profunda 

consternação que soubemos que a solução escolhida pelo Metro coloca 

em risco e prevê danos patrimoniais em edifícios e espaços classificados 

na zona Ocidental da Estrela, nomeadamente neste percurso:  

     O túnel do metro vindo da Estação da Infante Santo vai atravessar 

subterraneamente o Largo do Rilvas, depois a Travessa do Tesouro e parte 

do edifício do Palácio das Necessidades a sudeste (a 15 m /20 m de 

profundidade) seguindo sob o Jardim-miradouro das Necessidades /Olavo 

Bilac, atravessando subterraneamente o Lago com o Obelisco. Do muro do 

Largo vem a céu aberto até ao Baluarte donde sai em viaduto até à grande 

estação no Alvito. 

Para lá do grande impacto na fase de construção com previsível morte de 

árvores, implicações na estrutura dos edifícios circundantes, a começar 

pela do próprio Palácio, obras profundas no miradouro e fonte e no pós-

obra com a permanente trepidação da passagem das composições do 

metro. 

Concordamos com a associação Cidadania LX quando diz no seu 

contributo… “ Gostariam de conhecer os pareceres da DGPC no âmbito 

das suas competências quanto à garantia de intocabilidade dos bens 

classificados, da CML, acerca dos bens inscritos em sede de Plano Director 

Municipal, e da Junta de Freguesia da Estrela”.  

Ainda em relação ao miradouro das Necessidades e tal como diz o Pedro 

Bougarin no seu artigo no Observador  “Metro em Alcântara com estação 



em viaduto. Uma inesperada inevitabilidade “… “O impacto no sistema de 

vistas e na paisagem desta zona da cidade, longamente martirizada pela 

falta de planeamento e atenção por parte da autarquia e do Estado 

central, que há poucos anos conheceu mais um triste episódio com a 

volumetria do Hospital CUF Tejo, e se depara neste momento com 

situação semelhante com a Unidade de Execução de Alcântara Poente, 

para além das consequências do aumento da capacidade do parque de 

contentores no porto de Lisboa, não é aceitável.” 

Quanto ao Baluarte do Livramento outro Património Municipal ,,,,”, está 

previsto pelo Metro  danos patrimoniais em mais este  edifício 

classificado, nomeadamente ….”uma parte da muralha na área em que o 

túnel e o viaduto se encontrarem será amputada definitivamente e a 

outra parte será “desmontada” para posteriormente ser reconstruida e 

reforçada estruturalmente, a muralha sobrevivente das guerras de 

Restauração já não será a mesma.” … in Petição para salvar a Muralha e a 

Guarita do Baluarte do Livramento. 

Acontecerá também a demolição e expropriações de património privado e 

prédios habitacionais. Sobre este tema é relevante o memorando do Prof. 

Fernando Real, consultor para o património cultural, que, apesar de 

apresentar soluções que visam mitigar o impacto sobre o património, 

evidencia os riscos inerentes ao traçado. De igual interesse é a Nota 

Técnica – Impacto de vibrações no Palácio das Necessidades, ambos 

documentos anexos ao Estudo de Impacto Ambiental. Pode ler- se no 

Anexo 003A no capítulo sobre Vibração devido a Escavações no Palácio … 

“A vibração devida aos processos de escavação do túnel são um factor de 

risco importante a considerar. Esta variável não está associada somente à 

segurança de execução, mas também à saúde e bem-estar do cidadão… 

Esta ideia é reforçada quando se reafirma: «A avaliação dos impactos 

globais do projecto permite verificar que os impactes ambientais, no 

património cultural e socioeconómicos são, na fase de construção e sem a 

implementação de medidas de minimização, muito negativos.» (pág.40 do 

Estudo Prévio)  



Citando Pedro Bougarin no seu artigo …”A opção por este traçado que 

termina em viaduto sobre o vale de Alcântara levanta as maiores reservas 

quanto ao seu impacto no território. Os danos patrimoniais previstos com 

esta solução disruptiva que coloca em risco edifícios classificados, a 

qualidade de vida das populações e a dignidade e qualidade do espaço 

público no eixo Infante Santo-Alcântara merece esclarecimentos mais 

amplos do Metro de Lisboa. Sabemos que existiram 18 percursos 

alternativos? Quais são? Que estudos existem?...” 

 

Como grupo de cidadãos atentos ao que nos rodeia vimos também 

expressar a nossa incredibilidade em se ter escolhido o Jardim da Parada 

como local para a instalação da estação de Campo de Ourique.  

Concordamos com os contributos do Fórum Cidadania, da Quercus e do 

Movimento de cidadãos de Campo de Ourique CampOvivo e de muitos 

outros cidadãos, quando dizem que este Jardim é um Jardim histórico e 

emblemático com um rico património arbóreo com árvores classificadas. É 

também o pulmão verde e o centro de convívio intergeracional do bairro. 

A construção desta estação que demorará aproximadamente 3 anos põe 

em causa o usufruto deste lugar, a manutenção do património arbóreo e o 

parque infantil ai existente.   

Citando o contributo do Forum Cidadania …..” Sob um jardim histórico 

(Jardim Teófilo Braga, vulgo Jardim da Parada, de 1884), que, para além de 

um rico património arbóreo (cerca de 100 árvores, entre elas várias Ginko 

biloba, uma grevília de grande porte – a abater-, lódãos-bastardos, 

palmeiras das Canária, etc.), possui árvores classificadas de Interesse 

Público (2 metrosíderos, 1 cipreste mexicano, 1 sequóia). 

Aí serão construídos a estação de metro de Campo de Ourique, 2 “poços 

de ataque”, túneis de acesso a passageiros e dois elevadores 

(“minimalistas”) à superfície, bem como os estaleiros da obra, pelo que, 

inevitavelmente, serão abatidas árvores para a construção ser feita. 

Curiosamente, os documentos do Metro apontam para a fase de obra, 

como sendo apenas a altura em que se poderá garantir quais as árvores 

que serão abatidas e qual o grau de impacte em todas as outras, a 



começar pelas árvores classificadas. Por conseguinte, as considerações 

tidas no parecer do paisagista Sidónio Pardal são apenas do foro virtual, o 

que em nada abona quanto à boa-fé deste projecto. 

A este propósito gostaríamos de conhecer os pareceres do ICNF, no 

âmbito das suas competências quanto à garantia de intocabilidade das 

árvores classificadas, da CML e da Junta de Freguesia de Campo de 

Ourique….” 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

  

 



Prolongamento da Linha Vermelha entre São Sebas5ão e Alcântara do Metropolitano de Lisboa

O signatário do presente documento, em face dos esclarecimentos prestados na Sessão que teve lugar no dia 26 
de Maio de 2022, no Auditório do Metro, considera que se não ocorrerem novas informações resultantes da 
evolução do projecto, é possível enumerar os seguintes pontos: 

1 - Qual a variação em tempo de uGlização do estaleiro único no Jardim da Parada, pelo facto de agora, e bem, 
estar previsto um só poço? Deverá ser ponderado o ritmo de circulação dos camiões em função de ou mais horas 
diárias, e incómodos causados no bairro de Campo de Ourique.  

2 - A localização da estação sob o Jardim da Parada, coloca imediatamente a discussão sobre o alargamento do 
espaço do jardim e transformação das ruas circundantes em zonas pedonais. Claro que a requalificação total do 
Jardim da Parada não é da responsabilidade do Metro, mas toda a zona que será afectada pelo estaleiro e 
acessos, obra do Metro, terá de ser devidamente arGculada com a C.M.L. ou Junta de Freguesia. 

3- A futura torre de venGlação no Jardim da Parada, onde estarão inseridos dois elevadores, será a única 
construção visível em todo o jardim, pelo que deverá ser objecto de cuidada solução, não ser só uma resposta 
funcional, mas sobretudo assumir -se como uma peça escultórica bela e agradável. 

4 - Apesar de estarem bem explanados os problemas relaGvas ao ruído, atendendo a que o túnel do Metro passa  
quase sempre sob prédios, há que garanGr que no projecto de execução a pôr a concurso, fique bem definido 
qual o sistema de atenuação das vibrações resultantes da circulação das composições. Existem soluções 
construGvas cujo custo varia consoante o nível de exigência, pelo que o critério do menor custo não pode 
imperar, levando a escolhas de materiais elastoméricos discretos, que não afiancem um levado grau de 
desempenho. 

5 - Enquanto cidadão de Lisboa, coloco o problema central e vital para o sucesso da implantação da estação do 
Metro em Alcântara, que deverá ser equacionada a parGr de uma visão integrada. EfecGvamente, ao inserir-se 
num nó de circulações e transportes ( Carris, CP, Lioz, TST, Metro), e porque se impõe a conGnuidade do tecido 
urbano entre o bairro do Alvito e áreas envolventes con]guas, a C.M.L. deverá tomar a imediatamente decisão 
de reformular/actualizar o Plano de Urbanização de Alcântara, aprovado em Fevereiro de 2015, pelo que a 
Metro também deverá insisGr nesta questão. 

6 - Com vista a proporcionar uma adequada divulgação das decisões que estão e irão ser tomadas, considero ser 
obrigatório que tenham lugar apresentações públicas e sessões de esclarecimento nas diversas freguesias 
atravessadas pelo novo traçado. 

Campo de Ourique, Lisboa a 30 de Maio 2022 

Jorge Farelo Pinto 

Arquiteto
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      Exmos. Senhores 

 

Os ora signatários, na qualidade de proprietários das frações autónomas do 

prédio urbano sito na Rua do Costa, nº 8 a 20, em Alcântara, tendo tomado 

conhecimento, através da consulta pública do EIA do Prolongamento da 

Linha Vermelha entre São Sebastião e Alcântara do Metropolitano de 

Lisboa, da provável demolição do citado prédio para permitir o 

atravessamento do Vale de Alcântara em viaduto a fim de se construir a 

estação de Alcântara, vêm dizer o seguinte: 

1º O resumo não técnico do EIA afirma a págs. 38 que “a demolição de 

edifícios de habitação e de uso misto será a afetação mais importante na vertente 

socio económica na fase de construção, prevendo-se que ocorra apenas no troço 

final, entre o Largo das Necessidades e a travessia da Av. de Ceuta, cujo impacte 

terá de ser minimizado através de medidas de compensação. No entanto, esta 

afetação também poderá contribuir para a regeneração urbana desta zona da 

cidade, não deixando, ainda assim, de ser um impacte negativo muito 

importante para os proprietários e/ou arrendatários, que terá de ser 

compensado”.; 

2º Por sua vez a págs. 40 do citado resumo diz-se que “para o património 

cultural, sendo o projeto maioritariamente construído em túnel subterrâneo 

considera-se que a situação actual não sofrerá qualquer evolução significativa nos 

troços subterrâneos. A excepção encontra-se no Vale de Alcântara, onde está 

previsto um troço em viaduto a atravessar o vale, com desenvolvimento entre o 

baluarte do Livramento e a via de acesso à Ponte 25 de Abril. O projeto irá causar 

um impacte direto sobre o baluarte e sobre edificações no Vale de Alcântara, 

causados pela construção do viaduto, quer pelo desmonte parcial do baluarte e 

posterior reposição, como pela demolição dos edifícios. Haverá também um 

impacte de intrusão na envolvente espacial dos imóveis de interesse cultural, 

destacando-se aqui o impacte sobre o Palácio das Necessidades e o Miradouro e 

Jardim Olavo Bilac (no Largo das Necessidades)”; 

 

 

 



 

 

3º Verifica-se assim que é o próprio Resumo não Técnico do EIA do 

Prolongamento da Linha Vermelha a reconhecer expressamente que, para 

além da grave afetação à envolvente do Palácio das Necessidades, afetando 

assim o seu enquadramento visual causado pela construção do viaduto que 

irá atravessar o Vale de Alcântara, vai ainda ser lesado o Património Cultural 

representado pelo Baluarte do Livramento, ao que acresce o sacrifício do 

direito de propriedade privada dos ora exponentes com a demolição do 

edifício de que são condóminos, bem como a demolição de outros edifícios  

envolventes. 

Ora, não pondo em causa o interesse público no prolongamento da linha 

vermelho do Metro, contudo, nos termos constitucionais e legais, há que 

convocar aqui o Princípio da Proporcionalidade - artigo 266º, nº2, da 

Constituição da República, para atestar da razoabilidade do projeto ora 

proposto para a zona de Alcântara, atenta a lesão de valores culturais e 

paisagísticos, assim como a lesão (bem grave) do direito de propriedade 

quer dos ora exponentes quer de outros proprietários; 

4º Assim, partindo do princípio que a solução subterrânea para o troço da 

linha vermelha do Vale de Alcântara não será desejável por razões 

geotécnicas, no entanto, do dito Resumo não constam outras alternativas 

que se revelassem menos gravosas quer para o interesse público quer para 

os interesses dos particulares. 

Com efeito, parece aos ora Exponentes que devia ser explorada a 

possibilidade de fazer prolongar a linha vermelhe pela Av. Infante Santo por 

forma a que o termo da linha se localizasse em terrenos do domínio público 

portuário, afetos à Administração do Porto de Lisboa, APL, 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.  

 

 



 

E, por outro lado, em termos de acessibilidades à cidade, seria uma solução 

muito melhor do que a solução proposta para a travessia do Vale de 

Alcântara por viaduto. 

Acresce que a construção da linha enterrada nos terrenos da APL não 

estaria ao lado do rio Tejo, como acontece presentemente com a linha azul 

no troço Praça do Comércio-Santa Apolónia e, mesmo que ficasse próxima 

do rio, a nossa engenharia civil já provou, a propósito do troço Praça do 

Comércio-Santa Apolónia, não ser impossível construir uma linha de metro 

subterrânea paralela ao rio.  

Assim, em face do ora exposto, solicita-se a V. Exas que repensem o trajeto 

proposto para o Vale de Alcântara, equacionado a hipótese de o termo da 

linha vermelha recair nos terrenos do domínio público portuário geridos 

actualmente pela APL na zona da estação Alcântara mar.  

 

 Os Exponentes 

 

António Gomes  

Abílio Ribeiro  

Carla Araújo  

Miguel Serôdio 

Fernanda Silva  

Manuel Arcanjo 

Anunciação Moreira  

José Ramos    

Carlos de Abreu  

Albino Oliveira  

Hermínia Trouillet   
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 Projeto de Prolongamento da Linha Vermelha do Metropolitano de Lisboa 

Consulta Pública 

Participação de A. Betâmio de Almeida (BI 134696) 

 

Estamos completamente de acordo com os prolongamentos das linhas do metro de Lisboa 

por muitas razões. Mas como obra de engenharia relevante tem impactos a ter em conta, 

como é natural. 

A documentação disponível relativa ao Estudo de Impacte Ambiental (EIA) é extensa como 

é habitual nestas circunstâncias. É extensa (752 p, 215 figuras, 152 tabelas e 60 desenhos 

+ 512p de Anexos) e intensa, com um índice muito difícil na procura de temas. Revela 

experiência técnica por parte da equipa que elaborou o relatório, mas não permite uma 

leitura eficaz no âmbito de uma consulta pública. Uma sessão pública no final do prazo 

onde se apresentou o Estudo, com pouca assistência de moradores, muito provavelmente 

por desconhecimento, também não permitiu uma participação pública eficaz.  

Na realidade, este exercício é altamente assimétrico entre um trabalho técnico denso e os 

cidadãos que são surpreendidos e sem capacidade ou possibilidade de suscitar a 

apreciação de alternativas.  

Venho, assim, colocar uma consideração geral e um pedido de atenção especial: 

1- Não pretendendo pôr em causa a concepção geral da obra, não deixo de sublinhar 

o desafio de levar o metropolitano à zona de Alcântara com uma linha a partir da 

zona de Campolide, para vencer um desnível de cerca de 100 m. Admito que seja a 

melhor solução, mas é bastante surpreendente. Na verdade, a solução é complexa 

e delicada. Implica inclinações elevadas, a passagem sob o património classificado, 

conjunto Palácio das Necessidades e Largo com o monumental chafariz e obelisco, 

o atravessamento de um património histórico (Baluarte do Livramento) e de um 

futuro falso prédio e um viaduto muito intrusivo numa zona difícil sob vários 

aspectos. Vamos esperar que os especialistas consigam mitigar o melhor possível, 

os impactes, o que não será tarefa fácil. 

2- A estação em Campo de Ourique suscita-me um conjunto de preocupações 

relevantes: 

- A linha do metropolitano encurva para passar sob o jardim da Parada para, sob o 

jardim, ser construída uma estação com acessos sob uma das ruas que passam no 

largo.  

 

- A Freguesia de campo de Ourique tem uma área de 1 650 000 m2. O jardim, com 

cerca de 150 anos, ocupa 5400 m2 e é o coração e o pulmão do bairro. É único, 

com árvores muito antigas e frondosas, algumas classificadas, com um jardim 

infantil que atrai sempre muitas crianças e pais, com um lago generoso e muitos 

patos e uma esplanada com quiosque. 
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É um local de comércio, de cafés, restaurantes, de esplanadas, de farmácia , de 

uma livraria bem conhecida e de uma importante praça de táxis. Mas é 

fundamentalmente um local de encontro, de reformados que jogam cartas ou 

encontram amigos, de crianças que brincam, de feirinhas com produtos artesanais, 

de pessoas que descansam, que namoram, que leem, conversam ou trabalham 

com um computador. Tem bancos clássicos ao longo dos caminhos, com costas. 

Considero que é um património social e ambiental. Qual é a preocupação? 

 

- Num desenho do EIA (Desenho 1.32), o estaleiro da obra ocupava cerca de 

metade de todo o jardim e o trecho da rua 4 de Infantaria adjacente. Num anexo 

do EIA apresenta-se um estaleiro mais reduzido mas ocupando duas zonas do 

jardim. As obras e o estaleiro vão ter consequências em árvores, canteiros e 

caminhos. Árvores vão sofrer e algumas serão derrubadas. A promessa de retirar 

algumas árvores e de voltar a colocá-las no jardim parece ser demasiado optimista. 

Os técnicos tendem a ser optimistas, mas não podem garantir o que vai acontecer 

durante cerca três anos de obra e o que acontecerá depois. 

Acresce que num dos anexos um especialista já faz comentários que considero 

preocupantes: critica o jardim actual, dá a entender que tem sombra a mais (!), que 

o parque infantil é demasiado grande (!), critica os actuais canteiros e as suas 

plantas, o esquema de caminhos com bancos e o actual lago. Propõe desde já uma 

requalificação do jardim. Nunca ouvi nenhum frequentador do Jardim da Parada 

fazer estas críticas, mas conheço o resultado de algumas requalificações por 

exemplo na praça do Saldanha e no jardim Cesário Verde: canteiros cheios de tubos 

de borracha e pequenos arbustos. Esta solução implica um período muito difícil 

para o jardim relativamente pequeno e para pessoas durante cerca de três anos. 

Ruídos, vibrações, poluição do ar, trânsito muito, muito condicionado, comércio 

afectado. Túneis ou poços de ataque para o subterrâneo com uma largura de 14 m 

segundo informação prestada na sessão de esclarecimento de 26/5. Talvez seja 

possível retirar os materiais por outro processo?  

 

- Para além do jardim há a considerar o impacto das obras nas ruas adjacentes. Na 

rua Almeida e Sousa com uma extensa obra de acesso à estação entre duas 

entradas nos passeios, há que ter em conta o trânsito de camiões pesados que 

transportarão o material da escavação (um volume muito, muito grande). Um 

impacto no trânsito, nos pavimentos, na poluição sonora e do ar, mesmo no centro 

do bairro 

 

 

 

A engenharia ajuda a resolver problemas, mas deve evitar criar outros problemas. 

Este jardim não é propriedade privada, sabemos isso. Mas é um património social 

da freguesia. 

A avaliação de custos-benefícios é difícil e muito assimétrica como já referi: 
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- Para o Metropolitano de Lisboa é fácil apresentar muitos números a favor da obra 

e da solução para a estação de Campo de Ourique. Os cidadãos surpreendidos que 

argumentos quantificados podem ter em defesa do património. São valores 

culturais que não são quantificáveis e que só a sensibilidade social e democrática 

poderá defender. Ou a pressão da opinião pública. 

- O desafio está em procurar outro local na freguesia e deixar o jardim da Parada 

em paz. Procurar um local não tão crítico. 

 

 

 

Lisboa 29/5/2022 

António Betâmio de Almeida 

Professor Catedrático (Emérito) – IST/UL 
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EIA-Prolongamento da Linha Vermelha entre São Sebastião e Alcântara 

do Metropolitano de Lisboa 

Consulta Pública 2022-04-21 e 2022-06-02 

CONTRIBUTO PARA A CONSULTA PÚBLICA 

 

 

 

No seguimento da colocação online, para consulta pública no site Participa.pt, 

dos documentos relativos ao Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do projecto de 

prolongamento da Linha Vermelha, designadamente o Resumo Não Técnico 

(volume 1), o Relatório Síntese (volume 2 e aditamento) e os Anexos 

Temáticos/Estudo de Impacte Ambiental (volume 3), peças escritas e 

desenhadas (volume 4 e impactes no uso do solo, património, etc.), segue o 

contributo desta Associação de cidadãos, militantes apenas por uma causa: 

Lisboa. 

 

1.Do traçado escolhido: 

Manifestamos a nossa perplexidade por o traçado em apreço (com novas 
estações em Amoreiras, Campo de Ourique, Infante Santo e Alcântara) ter 
escolhido construir - em vez de uma alternativa menos intrusiva e em nada 
disruptiva - sob um jardim histórico, sob um complexo histórico-arquitectónico de 
relevância nacional, naquilo que ao senso comum se configura como uma 
solução perigosa, com graves repercussões na paisagem, na cidade 
consolidada, no Património, que é de todos, e de eficácia duvidosa enquanto 
maximizadora do transporte público, nada consentânea, aliás, com o premissa 
que se invoca para efeitos da angariação de fundos europeus – a eficiência 
energética. 

 
Pergunta-se: 
 
Fará sentido construi-se uma estação ao início da Av. Infante Santo, quando está a ser 
construída uma outra estação, e de grandes dimensões, na Estrela? E daí fazer-se a 
mais do que óbvia ligação Estrela – Alcântara-Mar, em que se previa que o metro 
saísse do muro da Av. 24 de Julho/ Rua Tenente Valadim, “o muro dos murais”, para 
se cruzar com a estação ferroviária, assegurando assim um verdadeiro interface com a 
linha de Cascais, que está prometido e estudado há décadas? Qual a verdadeira 
razão para se ter colocado de lado essa alternativa, o recente Hospital da CUF? 
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Fará sentido estropiar-se um jardim histórico, o Jardim da Parada, para a construção 
de uma estação, quando o local mais apropriado e já devidamente estudado é junto 
aos Prazeres, para daí sair o metro, cruzando a Avenida de Ceuta, em direcção da 
estação ferroviária do Alvito? 
 
Porque razão se abandonaram as alternativas evidentemente mais adequadas do 
ponto de vista da circulação das pessoas e bastante menos intrusivas em termos de 
“disrupção” da paisagem e da cidade? 
 
Com a proposta agora em discussão pública, não se estão a desrespeitar anteriores 
planos, assinados e anunciados pela tutela e CML? 
Estará a solução ora apresentada em sintonia com o Plano Regional de Ordenamento 
do Território da Área Metropolitana de Lisboa, aprovado em Resolução do Conselho 
de Ministros de 2002? 
 
Com vão os moradores da zona Sul do Alvito ser fortemente afectados não só com a 
inevitável demolição de muito do edificado ali existente, mas também pelo novo 
obstáculo, pela barreira visual e física que irá ser uma realidade entre eles e a Rua de 
Alcântara, i.e., com a nova estação e os viadutos e escadas que ali irão nascer? 
E os novos acessos rodoviários à Ponte, serão como e onde? 
 
Há alguns estudos sobre as vantagens e desvantagens da linha de metro ligeiro de 
superfície e a extensão da linha vermelha até Algés? 
Onde está o Plano de Urbanização de Alcântara de 2015? 
Qual o entendimento do ML sobre interfaces? Onde é que Alcântara-Terra liga com a 
nova estação? Alcântara-Mar? Vamos ter novos passadiços como o de má memória 
que acabou por ser retirado, sem nunca ter servido para nada? 
 
E parques de estacionamento dissuasores para quem chega e sai da futura estação?  
Alcântara-Terra está condenada a ser mera estação para transporte de mercadorias? 
Pretendem demoli-la? Em que fica a Linha de Cintura? 
 
Será este projecto consentâneo com o espírito e o enumerado do Plano Director 
Municipal de Lisboa de 2012? É compatível com o “Corredor Verde” da Avenida de 
Ceuta? 
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2.Da destruição de um jardim histórico  

O Jardim Teófilo Braga, vulgo Jardim da Parada, concebido em 1884, tem um 

rico património arbóreo (cerca de 100 árvores, entre elas várias Ginko biloba, 

uma grevília de grande porte – a abater, lódãos-bastardos, palmeiras das 

Canária, etc.), possuindo mesmo árvores classificadas de Interesse Público (2 

metrosíderos, 1 cipreste mexicano, 1 sequóia). 

Pois bem, é exactamente aí que se pretende agora construir a estação de metro 

de Campo de Ourique, 2 “poços de ataque”, túneis de acesso a passageiros e 

dois elevadores (“minimalistas”) à superfície, bem como montar os estaleiros da 

obra, pelo que, inevitavelmente, serão abatidas árvores para a construção ser 

feita, apontando os estudos agora divulgados para o abate de 13 árvores. 

 

Curiosamente, os mesmos documentos apontam para a fase de obra, como 

sendo aquela em que se poderá dizer, com certeza absoluta, quais as árvores 

que serão (foram) abatidas e qual o grau de impacte em todas as outras, a 

começar pelas árvores classificadas. Por conseguinte, as considerações tidas 

no parecer do paisagista Sidónio Pardal são apenas do foro virtual, o que em 

nada abona quanto à boa-fé deste estudo. 

A este propósito gostaríamos de conhecer os pareceres do ICNF, no âmbito das 

suas competências quanto à garantia de intocabilidade das árvores 

classificadas, da CML e da Junta de Freguesia de Campo de Ourique. 

 

3.De se colocar em risco um conjunto histórico-arquitectónico-patrimonial da 

importância das Necessidades, Palácio das Necessidades incluído (extremo 

sudeste), o Largo do Rilvas, a fileira de casas de função no Largo das 

Necessidades e o jardim-miradouro Olavo Bilac, onde, para lá do evidente 

impacto na fase de obra, com o esventramento do subsolo, previsível morte de 

árvores, implicações na estrutura dos edifícios circundantes, a começar pela do 

próprio Palácio, obras profundas no miradouro e fonte, por força da saída em 

viaduto dali para o baluarte, e no pós-obra com a permanente vibração 

decorrente da passagem das composições do metro. 

São riscos desnecessários, facilmente evitáveis se se optasse por uma das 

alternativas por nós referidas no preâmbulo. 

Igualmente, gostaríamos de conhecer os pareceres da DGPC. no âmbito das 

suas competências quanto à garantia de intocabilidade dos bens classificados, 

da CML, acerca dos bens inscritos em sede de Plano Director Municipal, e das 

Juntas de Freguesia da Estrela e Alcântara. 
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4.Da “eficácia” do transporte público: 

Manifestamos a nossa surpresa por, aparentemente, o Metropolitano e a 

respectiva tutela, terem colocado de parte, enquanto objectivo estratégico, a 

ligação directa do metropolitano a Alcântara-Terra e à linha comboio de Cascais, 

objectivo que esteve sempre presente nos estudos levados a cabo por Governo 

e CML ao longo de décadas, desde os planos de urbanização para a zona e ao 

próprio Plano Regional de Ordenamento do Território da Área Metropolitana de 

Lisboa. 

Custa-nos a crer nas justificativas apresentadas para essa declinação: a 

extensão do metro a Alcântara-Mar ao longo de toda a Av. Infante Santo será 

inviável por causa da pendente que a avenida apresenta, porque seria uma 

solução muito mais dispendiosa e porque a procura de passageiros que 

provocaria será sempre muito inferior à procura gerada pela solução da estação 

agora proposta em Alcântara, a sul da Tapada da Ajuda. 

Além disso, a opção em apreço torna a estação do Alvito redundante em termos 

ferroviários, passando-a apeadeiro de uma futura linha de metro (ligeiro, espera-

se!) de superfície, Tapada da Ajuda (!) e Monsanto (!) adentro, quiçá motivo de 

preocupação para os nossos concidadãos daqui por 50 anos. 

São justificativas difíceis de aceitar, dado que o caso da estação do Terreiro do 

Paço foi a prova de que a engenharia resolve qualquer problema, assim haja 

vontade política e disponibilidade financeira para o conseguir. 

Uma extensão da linha vermelha que não cruza em rede as linhas férreas já 

existentes, antes cria novas estações terminais, não nos parece ser a escolha 

mais acertada e um contrassenso ao propósito defendido pelo próprio 

Metropolitano no seu site: “ser o eixo central da mobilidade na Área 

Metropolitana de Lisboa”, facto agravado pela omissão que os documentos 

apresentam em termos da criação de parques de estacionamento dissuasivos 

para os “milhões” de pessoas que irão acorrer à futura estação terminal… 
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5.Do impacto no património: 

Este projecto de extensão da linha vermelha destrói património, põe em perigo 

outro tanto e falsifica outro ainda. 

Este projecto implicará o abate de muitas dezenas de árvores, inclusivamente 

de árvores classificadas e condenará a prazo outras tantas, por força do impacte 

negativo nas respectivas raízes. O número final de árvores a abater não é 

conhecido, o que só agrava a situação. O património arbóreo que será abatido e 

mutilado constitui um rude golpe na argumentação de que este projecto 

contribuirá para uma melhoria ambiental generalizada e para a eficiência 

energética da cidade. 

Este projecto implicará a demolição de uma dezena de edificações na Alcântara 

histórica, da cidade consolidada, e, provocará sérios danos na saúde estrutural 

de uma série de edifícios de grande porte, ao longo do seu traçado, com especial 

implicações no conjunto monumental das Necessidades, palácio incluído, por 

força das vibrações que a circulação do metro gerará, não estando garantida a 

estabilidade do jardim-miradouro e fonte monumental respectiva durante a 

construção do túnel. 

Este projecto implicará a demolição de parte do que resta do baluarte do 

Livramento, e a desconstrução completa da outra parte (troço da muralha e 

guarita), para restauro e futura remontagem. O facto de o baluarte não ser 

classificado de interesse público nem ser monumento nacional não justifica esta 

lamentável falsificação histórica. 

 

6.Do impacto na paisagem: 

Pode ler-se no “Estudo Prévio, Resumo Não Técnico” e no “EIA-Estudo Prévio” 

que este projecto provocará uma inevitável “disrupção da paisagem”. Mais, que 

“não existem impactes positivos nas componentes estrutural e cénica da 

Paisagem”, nomeadamente nem no sistema ecológico, nem ruído, vibrações, 

impermeabilização, afectação das águas pluviais, uso dos solos, recursos 

hídricos subterrâneos. 

Mesmo do lado da Rua do Alvito, acessos à ponte, embora pareça que o impacto 

será menor por ser uma área “livre”, o impacto da nova estação, com 21 metros 

de largura, será fortíssimo, até pela simples razão de que terá de haver uma 

profunda remodelação na malha dos arruamentos. 
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Terminamos questionando quem de direito, como é possível que em pleno 

século XXI, numa época em que o sistema de transportes é indissociável do 

Urbanismo, do Paisagismo, do Património, do Sistema de Vistas, do 

Ecossistema, etc., uma empresa pública de transportes da capital de um país da 

União Europeia queira promover um projecto de extensão como o presente, que 

a ser concretizado agredirá de forma irreversível o nosso quotidiano em cada 

uma das componentes acima referidas. 

Não é aceitável que se afirme no presente estudo que “os impactes ambientais, 

no património cultural e socioeconómicos são, na fase de construção e sem a 

implementação de medidas de minimização, muito negativos (…)” ou que “os 

impactes positivos do projeto na fase de exploração verificam-se a nível 

socioeconómico (…)”, e depois se opte por este projecto, remetendo para o lixo 

as alternativas Estação Prazeres com ligação à estação ferroviária do Alvito, e 

Estrela até Alcântara-Mar, muito mais sustentáveis do ponto de vista ambiental 

e da eficácia energética. 

Muito menos aceitável é dizerem-nos que este projecto tem que ser feito 

rapidamente porque o PRR está muito atrasado em termos das candidaturas 

nacionais aos fundos, ou seja, que não importa se um projecto é mau, desde que 

se consigam esgotar os fundos rapidamente. Faz-nos recuar aos primeiros QCA 

e aos programas de distribuição de fundos de então, em que abundaram 

exemplos tristes a vários níveis, da Indústria à Agricultura, do Social à Cultura. 

Consideramos que é muito mau sinal que 30 anos depois se repitam os mesmos 

erros desses QCA. 

Há que utilizar os fundos do PRR com projectos que façam jus ao espírito do 

mesmo, com a cumplicidade das populações e não promovendo o confronto, 

destruindo a paisagem e a cidade consolidada, só porque há que usar as verbas 

rapidamente, não interessa com quê. 

 

 

Lisboa, 31 de Maio de 2022. 

 

A Direcção 



Parecer à Expansão da Linha Vermelha do Metropolitano de Lisboa de São Sebastião 
a Alcântara 

 

Consulta Pública 2022-04-21 e 2022-06-02 

CONTRIBUTO PARA A CONSULTA PÚBLICA 
 
 
Da avaliação da documentação disponibilizada, no âmbito da consulta pública do 
processo de Avaliação de Impacte Ambiental da expansão da Linha Vermelha do 
Metropolitano de Lisboa até Alcântara, podem tirar-se as seguintes conclusões: 
 
O traçado ao qual é dada preferência na avaliação implica: 
 
1 – o abandono da estação prevista para o Alto de Campolide.  
 
Do ponto de vista de uma Associação de defesa dos valores ambientais, tal abandono 
representa um retrocesso no planeamento de uma rede de transportes que potencie a 
diminuição dos consumos de combustíveis fósseis e assim contribua para o 
prosseguimento dos objectivos da descarbonização da economia e combate às 
alterações climáticas. Esta estação, que poderia abrir caminho à ligação da estação de 
caminhos de ferro de Campolide e ser assim um interface do Metropolitano às linhas 
de Sintra, Margem sul, e Azambuja, além da ligação a várias linhas da Carris, 
contribuindo para a rapidez do transporte urbano e peri-urbano, e contribuir para a 
diminuição das entradas na cidade em viatura particular, ao ser simplesmente 
abandonada, acaba por funcionar apenas como uma distribuição de passageiros entre 
o Aeroporto e as unidades Hoteleiras locais, tornando mesmo a Linha Vermelha em 
pouco mais do que uma linha de ligação aos vários centros comerciais da cidade – 
Olivais, Vasco da Gama, El Corte Inglés, e Amoreiras.  
 
Ficam, deste modo, desde logo feridos dois princípios importantes da sustentabilidade 
a saber, a mobilidade sustentável, por não se contribuir para a diminuição das viaturas 
entradas na cidade, o espaço urbano ocupado pelas mesmas e os consumos de 
combustíveis fósseis. Além disso potenciam-se novos polos geradores de tráfego e o 
aumento total e concentração de novos usuários nos centros comerciais, contra os 
princípios de um urbanismo sustentável. 
 
2 – Manifestamos a nossa perplexidade por o traçado em apreço (com novas 
estações em Amoreiras, Campo de Ourique, Infante Santo e Alcântara) depender de 
construção massiva: Mais concretamente, a construção da estação de Campo de 
Ourique, prevista para se situar a 31 metros sob o Jardim Teófilo Braga (Jardim da 
Parada), jardim histórico da cidade e dos poucos espaços verdes de Campo de 
Ourique, que, para além de um rico património arbóreo (cerca de 100 árvores, entre 
elas várias Ginko biloba, uma grevília de grande porte – a abater-, lódãos-bastardos, 
palmeiras das Canária, etc.), possui árvores classificadas de Interesse Público (2 
metrosíderos, 1 cipreste mexicano, 1 sequóia). A construção nos termos previstos 



implicaria o abate de pelo menos treze árvores do lado da Rua Infantaria 16, alteraria 
as condições edáficas do solo e colocaria assim em risco directamente uma das árvores 
classificadas, e indirectamente, todas as outras árvores existentes neste jardim, 
incluindo as demais classificadas. A construção desta estação, até pela implantação do 
poço de ataque, é totalmente incompatível com o desenvolvimento radicular das 
árvores de grande porte e conduzirá à destruição do mesmo. Não é sequer 
compreensível ou aceitável esta proposta porquanto existem alternativas viáveis, 
nomeadamente o Largo Afonso do Paço, a travessa de cima dos quarteis, ou a área 
fronteira á Igreja de Santo Condestável. 
 
O Traçado da alternativa favorecida implica ainda, entre a estação projectada para a 
Avenida Infante Santo e a estação de Alcântara, além do atravessamento de parte da 
Tapada da Necessidades, para onde são de prever riscos também relacionados com as 
condições dos solos e o desenvolvimento radicular das árvores aí existentes, e 
contudo, totalmente menosprezados ao nível do Estudo de Impacte Ambiental, o 
atravessamento subterrâneo do corpo do Palácio das Necessidades, monumento 
nacional, sem que sejam levadas em linha de conta as trepidações provocadas nem 
durante a construção, nem durante a exploração da linha. Está também prevista a 
demolição parcial do Baluarte do Livramento, ultimo exemplar dos baluartes de defesa 
de Lisboa, no lado ocidental, chegando a propor-se a reconstrução de um “pastiche” 
moderno recriando este baluarte. 
 

Este projecto implicaria, ainda, a demolição de uma dezena de edificações na 
Alcântara histórica, da cidade consolidada, e, provocaria sérios danos na saúde 
estrutural de uma série de edifícios de grande porte, ao longo do seu traçado, com 
especial implicações no conjunto monumental das Necessidades, como já acima 
referido. 

De um ponto de vista de protecção, quer do património vegetal, quer do património 
edificado da cidade a expansão da Linha Vermelha do Metropolitano atenta contra a 
sustentabilidade ambiental da cidade de Lisboa. 
 
A defesa da mobilidade na cidade de Lisboa não pode ser feita através de bárbaros 
actos de destruição do património natural e cultural da Cidade ! 
 
Em conclusão: A solução proposta não preenche os requisitos mínimos de promover a 
sustentabilidade ambiental, social e económica que teria de observar para que a 
Quercus-ANCN dela faça uma observação positiva. 
Ao não contribuir para a descarbonização da economia, ao não contribuir para a 
redução das emissões de gases promotores do efeito de estufa, ao atentar contra os 
espaços verdes (que inclusive promovem essa mesma redução) e contra o património 
cultural da cidade e do país, a presente proposta de traçado da expansão da linha 
vermelha de São Sebastião a Alcântara, deve ser considerada manifestamente nociva e 
não deverá receber parecer favorável em sede de Avaliação de Impacte Ambiental. 
 
Lisboa 23 de Maio de 2022 



 
O Núcleo Regional de Lisboa da Quercus-ANCN 



Parecer à Expansão da Linha Vermelha do Metropolitano de Lisboa de São Sebastião a 
Alcântara 

 
Na documentação disponibilizado, no âmbito da consulta pública do processo de 
Avaliação de Impacte Ambiental da expansão da Linha Vermelha do Metropolitano de 
Lisboa até Alcântara: 
 
nota: Situação de risco  
Não nos podemos esquecer que estamos numa zona em que ocorreu um sismo de 
grande magnitude, em 1755. E ninguém consegue prever quando será o próximo, mas 
a probabilidade de tal vir a repetir-se é uma certeza. 
 
Havendo a necessidade de criar como prioridade condições que permitam uma 
construção, que mitigue as consequências de tal fenómeno. 
Segundo o Plano de Emergência para o Risco Sísmico da a Cidade de Lisboa, publicado 
em 2001, contempla as “Áreas Críticas” - “Áreas Críticas” (i) aspectos da sismicidade 
histórica com as suas características de localização epicentral, magnitude, propagação 
de ondas e isossistas, (ii) os efeitos dos solos, (iii) o comportamento do edificado e (iv) a 
dinâmica da população.  
 
A European Facility for Earthquake Hazard and Risk (EFEHR), salienta para o facto de a 
capital portuguesa exibir um nível de risco sísmico acima da média europeia. 

a) Será que este empreendimento, todo o trajeto e principalmente na área de Alcântara 
contempla a recente atualização do modelo de perigosidade sísmica e o primeiro 

modelo de risco de sísmico para a Europa? são dois instrumentos para a base na 
definição e seleção de medidas de mitigação e para tornar as comunidades mais 
resilientes, no caso do risco sísmico, que descreve as possíveis consequências 
económicas e humanitárias resultantes de um tremor de terra, com uma avaliação da 
informação sobre a densidade de edifícios e pessoas, ou seja o nível de exposição de 
uma cidade, a vulnerabilidade da área edificada e a perigosidade sísmica, incluindo as 
condições locais do terreno.  

O Eurocódigo 8, que serve de referência para o desenvolvimento dos modelos nacionais 
que definem as estratégias de mitigação de risco, nesta versão do modelo envolve uma 
avaliação de perigosidade “mais abrangente”, permitindo que as estimativas de 
movimentos do terreno sejam ajustadas. 
 
Temos de construir edifícios estações e infraestruturas para resistir a esses sismos. Não 
é quando acontecer que vamos pensar, é preciso exigir garantias que tem resistência 
sísmica. O problema é que nesta proposta não se vislumbra medidas de construção 
proactivas de prevenção a fenómenos sísmicos, como está prevista na legislação. Só que 
o facto de os terrenos serem maus, situarem-se em zonas ribeirinhas, exige mais 
conhecimento técnico e mais custos. Priorizando o aumento da segurança sísmica. 

b) Achamos que este seria um argumento para se não realizar tal obra neste local, 



De acordo com o mapa de isossistas de intensidade máxima do Atlas do Ambiente, a 
grande maioria da área de projeto insere-se numa região cuja intensidade sísmica 
máxima é de 7. Contudo, a terminação norte da área de Projeto (na proximidade da 
estação de São Sebastião) já se insere numa região com intensidade sísmica máxima de 
8. Vulnerabilidade muito elevada, associada a “Formações aluvionares lodosas, 
arenosas e areno argilosas / aterros” – 110 metros no vale de Alcântara. 

c) O traçado do túnel tem interferência com várias infraestruturas, tais como linhas do 
Metropolitano de Lisboa e condutas de abastecimento de água da EPAL.  Achamos 

bastante arriscado, tais intervenções! 

A população estará ao corrente do grau de risco que terá ao frequentar tal linha 

vermelha, quando esta esteja acabada? 

 

Nesta linha vermelha, os riscos serão maiores que as vantagens para a população e 

seu habitat. 

 

Consideramos que não deverá receber parecer favorável em sede de Avaliação de Impacte 

Ambiental. 

 

Pedro Flores 

 
Lisboa 31 Maio de 2022 
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Prolongamento da Linha Vermelha entre São Sebastião e Alcântara 
do Metropolitano de Lisboa 

CONSULTA PÚBLICA 

Parecer 

S. Pompeu Santos 
(Engenheiro Civil, Membro Conselheiro da Ordem dos Engenheiros) 

pompeusantos@sapo.pt 

 

PRÓLOGO  
Segundo o anúncio da Consulta Pública, o projeto de Prolongamento da Linha Vermelha do 
Metro prevê a construção de uma linha com uma extensão de cerca de 4.0 km, 
maioritariamente enterrada, e 4 novas estações: Amoreiras, Campo de Ourique, Infante Santo 
e Alcântara. O troço final deste prolongamento (na zona de Alcântara) é em viaduto (Estação 
de Alcântara e Viaduto de Acesso), com uma extensão de cerca de 380 metros. O projeto tem 
ainda como objetivo criar e melhorar as ligações de transportes entre uma futura ligação de 
metro de superfície prevista para o concelho de Oeiras (LIOS), a Estação de Alcântara-Terra e 
a Linha de Cascais. O custo anunciado da obra (toscos) é de 304 milhões de euros. 

 

1 INTRODUÇÃO 
O prolongamento da Linha Vermelha do Metro de Lisboa, que atualmente termina na estação 
São Sebastião (junto ao Corte Inglês), vem sendo debatido há já algum tempo, principalmente 
nos últimos 3-5 anos, durante as discussões sobre o prolongamento da Linha Amarela para o 
Cais do Sodré e a criação da chamada Linha Circular.  

O Autor participou ativamente nessas discussões, defendendo o prolongamento tanto da 
Linha Amarela como da Linha Vermelha para Alcântara-Terra, ambas com término sobre a 
estação Ferroviária de Alcântara-Terra, criando aí um grande Nó Intermodal, um “6 em 1”. 
Contudo, essas propostas não foram tidas em conta e o projeto da Linha Amarela está a 
avançar do Rato para o Cais do Sodré, conforme planeado pelo dono da obra.  

Entretanto, como as críticas ao processo foram muitas, o dono de obra decidiu também 
avançar com o prolongamento da Linha Vermelha para Alcântara-Terra, projeto que está 
agora em consulta pública.  

Embora a solução preconizada contenha alguns aspetos interessantes, como por exemplo, a 
travessia da baixa de Alcântara e a estação de Alcântara-Terra serem aéreas, apresenta falhas 
significativas, nomeadamente quanto à localização de algumas das estações intermédias, a 
localização do atravessamento do Vale de Alcântara e a localização da estação Alcântara-
Terra, bem como a interligação com o sistema de transportes na zona de Alcântara, além de 
apresentar um custo por quilómetro de linha muito elevado. 

Apresenta-se seguidamente o Parecer do Autor sobre a solução de Prolongamento da Linha 
Vermelha do Metro, bem como uma proposta de solução alternativa ao projeto. 
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2 APRECIAÇÃO 

2.1 Traçado e localização das estações intermédias 
Conforme referido, o projeto em consulta pública (PROFICO, 2022) prevê o prolongamento da 
linha Vermelha em 4.1 km e a construção de 4 novas estações: Estação Amoreiras (ao fundo 
da Av. Cons. Fernando Sousa, junto ao Túnel do Marquês), Estação Campo de Ourique (no 
Jardim Teófilo Braga, mais conhecido por “Jardim da Parada”), Estação Infante Santo (num 
logradouro nas traseiras dos prédios ao longo da Av. Infante Santo) e Estação Alcântara-Terra 
(ao meio do acesso de Alcântara à Ponte 25 de Abril). Após a Estação Alcântara-Terra o projeto 
prevê ainda um troço adicional, em túnel, com 0.6 km de extensão. 

O traçado preconizado é, de um modo geral adequado, tendo em vista o objetivo de servir o 
território atravessado, com exceção do troço final, na zona de Alcântara, conforme se referirá 
a seguir. 

Quanto à localização das estações, embora o projeto refira o objetivo genérico de as estações 
terem afastamentos entre si da ordem de 800 metros, tal está longe de ter sido conseguido. 
Veja-se: 

- A estação Amoreiras fica ao km 0.6, mas como a obra começa na Av. Marquês de Fronteira 
na esquina poente do Parque Eduardo VII, a uma distância da Estação São Sebastião de 0.65 
km, a distância entre essas estações será, de facto, de 1.25 km;  

- A Estação C. de Ourique fica ao Km 1.65, portanto a uma distância de 1.05 km da Estação Amoreiras; 

- A Estação Infante Santo fica ao Km 2.5, portanto a uma distância de 0.85 km da Estação C. 
de Ourique; 

- A Estação Alcântara-Terra fica ao Km 3.5, portanto a 1.0 km da Estação Infante Santo.  

As distâncias entre estações são, portanto, de um modo geral, excessivas, em particular entre a 
Estação São Sebastião e a estação Amoreiras, com 1.25 km de afastamento. De facto, o projeto 
escamoteia que o início da obra não é na estação São Sebastião mas 0.65 km mais à frente. 

De referir que atualmente a maior distância entre estações da rede do Metro de Lisboa é de 
1.0 km, entre as estações de Alvalade e Campo Grande, na Linha Verde, mas praticamente 
não há residentes ao longo desse troço.  

Além disso, a distância entre a estação anterior (São Sebastião) e a última daquele troço 
(Alcântara) é de 4.15 km, ou seja uma distância média entre estações superior a 1 km, num 
território densamente povoado, o que é claramente excessivo. 

Em conclusão, deverá ser criada mais uma estação intermédia e relocalizadas algumas delas, 
de modo que a distância entre si seja, de facto, da ordem de 0.8 km. 

De referir também as condições problemáticas da localização da Estação Campo de Ourique 
no “Jardim da Parada”, cuja construção obriga à realização de poços de grande diâmetro 
dentro do perímetro do jardim, para apoio à construção da estação e do túnel naquela zona, 
bem como ao intenso tráfego de camiões pesados, para a retirada dos materiais de escavação 
e o acesso dos materiais de construção.  

De referir ainda a passagem da linha por baixo do Palácio das Necessidades a pouca 
profundidade, o que é motivo de grande preocupação devido ao impacto das vibrações 
originadas pela passagem dos comboios na sua integridade estrutural.  
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2.2 Localização do atravessamento do Vale de Alcântara e localização da 
estação Alcântara-Terra 
O atravessamento do vale de Alcântara em viaduto é a solução que o Autor vem defendendo 
há já bastante tempo, há cerca de 15 anos (ver, por exemplo, o artigo “Nó Intermodal de 
Alcântara-Terra”, Revista Transportes em Revista, Junho de 2008). 

Trata-se da solução adequada, por um lado, porque existem morros dos dois lados do vale e, 
por outro, para não interferir com o Caneiro de Alcântara, que corre, subterrâneo, junto à 
superfície, sensivelmente a meio do vale. 

Contudo, a solução preconizada no projeto, de fazer esse atravessamento no alinhamento do 
acesso à Ponte 25 de Abril não é adequada, por várias razões: ambientais e interferência com 
as construções existentes, de funcionalidade e interligação com o sistema de transportes na 
zona, além dos elevados custos. 

Efetivamente, a solução, além de ser muito destrutiva, interfere visualmente e tem um 
impacte paisagístico fortemente negativo sobre o vale de Alcântara e a envolvente, uma 
disrupção inaceitável na paisagem de Lisboa. 

O atravessamento preconizado interfere de forma dramática com o património construído 
naquela zona, algum de elevado valor cultural, como é o caso do Baluarte do Livramento. Além 
disso, construções anexas ao baluarte terão que ser demolidas. Um edifício antigo será 
mesmo esventrado para a passagem do viaduto, passando a servir de apoio da estrutura, 
criando uma imagem absolutamente bizarra. 

De referir que o Baluarte do Livramento é uma construção com grande valor histórico, tendo 
sido construído como parte do sistema de defesa da cidade de Lisboa durante a Guerra da 
Restauração da Independência em relação a Espanha, em meados do século XVII. 

De referir ainda o esperável forte impacto local ao nível do ruído sobre os moradores dos 
edifícios vizinhos, numa zona em que o ruído ambiente é já muito elevado. 

A implantação da Estação Alcântara-Terra ao eixo do acesso à Ponte 25 de Abril irá também 
provocar um impacto brutal no local, obrigando à demolição de edifícios existentes dos dois 
lados para a construção de novas vias de acesso à ponte e de um novo sistema viário e pedonal 
local. Contudo, o acesso dos passageiros à estação será sempre complicado e perigoso, pois 
terão de atravessar as vias rodoviárias de acesso à ponte. 

Oxalá, os constrangimentos derivados da construção da estação naquele local, não venham 
a servir de justificação para o encerramento do acesso de Alcântara à Ponte 25 de Abril, 
conforme já se houve dizer. 

De referir ainda a inexistência de espaços para parqueamento automóvel naquela zona. 

Quanto aos custos, a localização da travessia naquele local, em que o vale é muito largo e 
cheio de condicionamentos, obriga a uma obra muito complexa (grandes limitações na 
implantação dos pilares do viaduto, por exemplo) e difícil de executar, pelo que será muito 
cara e com fortíssimos impactes durante a fase de construção. 

Em conclusão, considera-se que o traçado do atravessamento do vale de Alcântara e a 
localização da Estação Alcântara-Terra não são adequados e uma melhor solução deverá ser 
procurada. 
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2.3 Articulação com o sistema de transportes na zona de Alcântara 
O projeto refere que a solução preconizada tem ainda o objetivo de criar e melhorar as 
ligações de transportes na zona de Alcântara, nomeadamente a uma futura linha de metro de 
superfície prevista para o concelho de Oeiras (LIOS), a atual Estação de Alcântara-Terra e a 
Linha de Cascais.  

Quanto ao LIOS, o projeto da Estação de Metro prevê, de facto, essa ligação, contudo, essa 
linha está ainda longe de estar assumida pelas entidades responsáveis e é muito provável que 
nunca venha a existir, particularmente se a própria Linha Vermelha for prolongada ainda mais 
para poente, até ao Restelo, por exemplo. 

Quanto a ligações à Estação Ferroviária de Alcântara-Terra e à Linha de Cascais nada está 
previsto no projeto. Além disso, a localização da Estação de Metro Alcântara-Terra no local 
adotado torna essas ligações muito difíceis ou praticamente impossíveis de concretizar no 
futuro.  

Refira-se ainda que nalguns desenhos do projeto é representado um túnel para uma futura 
ligação da Linha de Cascais à Linha de Cintura, o qual está colocado do lado poente do Caneiro 
de Alcântara. Ora, tal solução não será possível, já que, como a Linha de Cintura e a Estação 
Ferroviária Alcântara-Terra se encontram do lado nascente do Caneiro, esse túnel teria de o 
atravessar.  

A hipótese de a ligação desse túnel à Linha de Cintura ser feita mais à frente, em viaduto, na 
zona da Quinta da Cabrinha, basta conhecer o local para perceber que tal ligação não é viável, 
além de que, nesse caso, não haveria ligação à Estação Alcântara-Terra.  

 

3 PROPOSTA ALTERNATIVA 

3.1 Condições existentes 
A zona de Alcântara apresenta várias idiossincrasias quanto ao seu sistema de mobilidade, 
sendo possível identificar os seguintes aspetos relevantes. 

Relativamente a serviços ferroviários pesados, essa zona é servida por três estações: Estação 
Alcântara-Mar na linha de Cascais, Estação Alcântara-Terra (término da linha de Cintura), e 
Estação Alvito no Eixo Ferroviário Norte/Sul, à saída da Ponte 25 de Abril 

A Estação Alcântara-Mar (na Linha de Cascais) e a Estação Alcântara-Terra (na Linha de Cintura) 
estão ligadas através de um ramal de via única, não eletrificado, ao longo do lado nascente da Rua 
de Cascais, com cerca de 800 metros de extensão, cruzando várias vias importantes, 
designadamente, a Avenida 24 de Julho e a Avenida da Índia, pelo que funciona apenas para o 
tráfego de mercadorias e com poucos comboios por dia. Acresce que a Linha de Cascais tem 
alimentação diferente da Linha de Cintura, isto é, corrente contínua versus corrente alterna, o 
que inviabiliza a realização de serviços com comboios elétricos envolvendo as duas linhas.  

Quanto à estação Alvito, ao cimo do Calvário, uma obra imponente que, supostamente, iria 
servir aquela zona, está inativa desde a sua construção, há mais de 20 anos.  

Também o Terminal de Contentores de Alcântara está muito mal servido, sendo (contra tudo 
o que são boas práticas) o trânsito de contentores feito essencialmente por via rodoviária, 
através da Avenida de Brasília, que faz a ligação à CRIL.  
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Torna-se, portanto, imperiosa a construção de uma ligação ferroviária eficiente entre o 
referido terminal e a Linha de Cintura, canal natural para a entrada e a saída dos contentores 
do porto. 

Relativamente à rede de Metro, um pouco inexplicavelmente, tanto aquela zona como a parte 
mais ocidental da cidade de Lisboa (até ao Restelo) têm estado fora das sucessivas ampliações 
dessa rede. O prolongamento da Linha Vermelha até Alcântara constituirá um grande passo 
para corrigir essa lacuna.  

Considera-se que a melhor maneira de resolver todos estes desafios será através de um plano 
integrado, que tenha em conta as articulações entre eles, o que irá permitir, por um lado, 
reduzir os custos e, por outro, aumentar a eficiência do sistema. 

Assim, propõe-se um plano em que a zona da atual estação de Alcântara-Terra será 
transformada num grande Nó Intermodal, que permitirá potenciar a articulação entre os 
vários sistemas de transportes naquela zona da cidade: Linha Vermelha do Metro, Linha de 
Cascais, Linha de Cintura, Eixo Ferroviário Norte-Sul e Rede de autocarros da Carris. Do plano 
proposto pelo Autor em 2008 deixa, portanto, de constar a Linha Amarela do Metro. 

Ter-se-á, assim, em Alcântara-Terra, um “5 em 1”: Estação Ferroviária da Linha de Cintura; 
Estação Ferroviária da Linha de Cascais; Estação de Metro da Linha Vermelha; Ligação pedonal 
à Estação Alvito e terminal de autocarros da Carris (Pompeu-Santos, 2008, 2013, 2017a, 
2017b, 2021). 

 

3.2 Rede de Metro 
Na solução alternativa proposta, o prolongamento da Linha Vermelha do Metro até Alcântara 
segue um alinhamento semelhante ao preconizado no projeto, embora com algumas 
diferenças importantes, particularmente na zona de Alcântara (figura 1). 

Todavia, em vez de 4, haverá 5 estações: Estação Campolide (na Rua Marquês de Fronteira, 
no largo do cruzamento com a Av. Miguel Torga e a Rua Artilharia 1); Estação Amoreiras (na 
Av. C. Mota Pinto, do lado nascente do reservatório da EPAL), Estação Campo de Ourique (na 
Rua Francisco Metrass, a nascente da igreja Santo Condestável), Estação Infante Santo (no 
mesmo local preconizado no projeto, mas disposta paralelamente aos prédios ao longo da Av. 
Infante Santo) e Estação Alcântara-Terra (sobre a Estação Ferroviária de Alcântara-Terra).  

Quanto à Estação Campolide é essencial, não só para servir os residentes naquela zona (que 
é muito povoada), mas também os utentes do Palácio da Justiça, por exemplo, bem como os 
residentes na futura urbanização que está planeada para o terreno do antigo quartel de 
Artilharia Um. O próprio EIA mostra, aliás, que uma estação em Campolide irá atrair mais 
utentes que a maior parte das outras estações deste troço.  

A localização da Estação Amoreiras ao fundo da Rua C. Mota Pinto faz também todo o sentido, 
por um lado, porque permite equilibrar as distâncias entre estações e, por outro, porque 
naquele local irá servir melhor os utentes dos áreas comerciais e de serviços locais, além de a 
sua construção não provocar impactes significativos.  

Quanto à Estação Campo de Ourique, a localização proposta será também mais adequada, já 
que, por um lado, permite equilibrar as distâncias entre estações e, por outro, porque a sua 
construção causará muito menos impactes que a localização no “Jardim da Parada”. 
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 Fig. 1: Prolongamento da Linha Vermelha. Traçado alternativo 

 

O atravessamento da Tapada das Necessidades e do ramal do Aqueduto das águas Livres não 
trará qualquer problema, já que se passa a grandes profundidades, da ordem de 40 metros, 
em terreno rochoso. As raízes das árvores não ultrapassam os 6 metros. 

As distâncias entre estações serão: Campolide- São Sebastião: 0.9 km; Amoreiras- Campolide: 
0.85 km; Campo Ourique- Amoreiras: 0.8 km; Campo Ourique- Infante Santo: 0.7 km; Infante 
Santo- Alcântara: 0.8 km.  

A distância máxima e a mínima entre estações serão, assim, de 0.9 km e 0.7 km, 
respetivamente, com um valor médio de 0.8 km. A distância entre a estação inicial (São 
Sebastião) e a estação término (Alcântara) será de 4.05 km, ou seja menos 0.1 km que no 
projeto em apreciação. 

De Alcântara-Terra, a linha poderá depois ser prolongada ainda mais para poente, até ao 
Restelo, por exemplo, com estações em Santo Amaro, Ajuda e Restelo (figura1). Nesse caso, o 
LIOS deverá arrancar do Restelo e seguir para as zonas de Miraflores, Linda-a Velha e Carnaxide, 
que não são servidas por sistemas de transportes em local próprio. De qualquer modo, uma 
ligação a Algés não faz sentido, já que esta zona já está servida pela Linha de Cascais. 

Na figura 2 mostra-se a proposta do Nó Intermodal de Alcântara-Terra, com as interligações 
entre a Estação de Metro Alcântara-Terra e o sistema de mobilidade da zona de Alcântara 
proposto.  
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 Fig. 2: Nó Intermodal de Alcântara-Terra. Proposta 
 

3.3 Estação Alcântara-Terra 
Na solução alternativa proposta a Estação Alcântara-Terra da linha de Metro ficará localizada 
sobre a Estação Ferroviária Alcântara-Terra, término da Linha de Cintura (ver figura 2).  

A localização do atravessamento naquele local é o mais adequado, já que aproveita a existência 
de morros rochosos dos dois lados do vale, sem que os serviços existentes (Banco Alimentar, 
etc.) sejam afetados. Por outro lado, esta localização permite uma excelente articulação com a 
atual Estação Alcântara-Terra e com a nova Estação Alcântara-Terra proposta para término da 
Linha de Cascais, bem como com a Estação Alvito, conforme se referirá a seguir. 

Do lado nascente, a linha de Metro passa por baixo da Rua Maria Pia, no local em que esta 
está mais alta, à cota 17, e do lado poente “penetra” no maciço rochoso disposto 
paralelamente à Avenida de Ceuta (figura 3). 

 

 

 

       a) Embocadura nascente         b) Embocadura poente 

Figura 3: Embocaduras do túnel da linha de Metro. Proposta alternativa 
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O atravessamento terá uma extensão total de 190 metros, sendo 120 metros para a estação 
do Metro, com viadutos de 40 metros e de 30 metros, a nascente e a poente, respetivamente, 
portanto, pouco mais de metade da solução do projeto em apreciação (figura 4). 

 

 

 

 

 

Fig. 4: Estação Alcântara-Terra e viadutos de acesso. Proposta alternativa 

 

A face inferior da estação e dos viadutos ficará à cota 12.2, ou seja 6 metros acima do nível da 
estação Alcântara-Terra e da Avenida de Ceuta, que estão à cota 6.2. 

O viaduto nascente terá uma pequena pendente (cerca de 3.5%), para a linha poder passar 
por baixo da Rua Maria Pia e de um edifício (de pequeno porte) existente do lado nascente 
dessa rua. 

A obra não causará quaisquer impactes no património construído na zona de Alcântara e será 
fácil de construir.  

Em termos comparativos, a redução de custos e de impactes desta solução em relação à 
solução do projeto, compensa largamente o acréscimo de custo resultante da construção de 
mais uma estação intermédia. Além disso, a funcionalidade do sistema melhora 
drasticamente. 

 

3.4 Ligação da Linha de Cascais à Linha de Cintura 
Na alternativa proposta, a ligação da Linha de Cascais à Linha de Cintura será realizada através 
de um túnel ferroviário de via dupla, com cerca de 660 metros de extensão, e de uma nova 
estação, localizada dentro do perímetro da atual Estação Alcântara-Terra, a qual passará a ser 
um término da Linha de Cascais alternativo ao Cais do Sodré (ver figura 2).  

A interconexão dos comboios suburbanos da Linha de Cascais com os da Linha de Cintura 
(embora estes com menor frequência), bem como com os comboios da Linha Vermelha do 
Metro em Alcântara-Terra, permitirá fácil acesso à parte alta da cidade (Avenidas Novas, etc.), 
dispensando milhares de passageiros da passagem diária pelo Cais do Sodré.  

O impacto ambiental desta obra será muito reduzido. Bem pelo contrário, a obra traduzir-se-
á em impactes muito positivos para toda aquela zona da cidade. 

Em Alcântara-Mar, a rampa de acesso ao túnel inicia-se logo a seguir ao Caneiro, de modo a 
ganhar altura para passar por baixo da Avenida 24 de Julho. Na sua construção serão usadas 
cortinas de estacas. Após fazer uma curva por baixo do Largo das Necessidades (já no 
miocénico), o túnel acede ao perímetro da atual estação Alcântara-Terra. Para o túnel poder 
passar por baixo da Rua Maria Pia, a nova estação será subterrânea, ficando cerca de 6 metros 
abaixo da cota da estação atual, ou seja, cerca da cota 0 (figura 5), também já no miocénico.  
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 Fig. 5: Túnel ferroviário entre Alcântara-Mar e Alcântara-Terra. Solução proposta 

 

A ligação terá uma extensão total de 1300 metros, em que o túnel “mineiro” terá uma 
extensão de apenas 460 metros. A pendente máxima da ligação será de 2,5%, na rampa de 
acesso em Alcântara-Mar (figura 5). 

A estação subterrânea em Alcântara-Terra será também executada a partir de cortinas de 
estacas ancoradas e terá 4 plataformas com cerca de 140 metros de extensão cada, as quais 
terão ligação, através de escadas pedonais e escadas rolantes, às plataformas do cais da 
estação atual, bem como à estação do Metro. 

Implantada do lado nascente da nova estação será construída uma ligação para comboios de 
mercadorias, uma linha de via única em rampa de reduzida inclinação (1,8%, no máximo), que vai 
entroncar na Linha de Cintura à entrada do túnel existente no topo norte da estação (figura 5). 

A construção desta ligação vai assim permitir o trânsito de comboios de mercadorias entre o 
Terminal de Contentores de Alcântara e a Linha de Cintura, acabando com o tráfego 
ferroviário à superfície naquela zona e libertando o espaço atualmente ocupado. 

De modo a evitar que a construção da rampa de acesso ao túnel em Alcântara-Mar interfira 
com o Caneiro, a atual estação Alcântara-Mar será deslocalizada para o lado de Cascais, para 
antes do viaduto metálico, onde existe espaço suficiente (ver figura 2).  

Mesmo que a alimentação da Linha de Cascais venha a passar para corrente alterna, a Linha 
de Cascais e a Linha de Cintura deverão manter serviços independentes, para não 
sobrecarregar o tráfego nesta última, já de si bastante carregada. 

 

3.5 Outras interligações 
Quanto à estação Alvito, no Eixo Ferroviário Norte/Sul, propõe-se a sua ativação e a ligação às 
estações de Alcântara-Terra através de um sistema de rampas rolantes instaladas num túnel 
escavado por baixo do morro do Calvário (ver figura 2), de modo a vencer a distância (250 
metros) e o desnível (30 metros) entre as referidas estações.  

No exterior da estação Alcântara-Terra será ainda criado um terminal de autocarros da Carris, 
bem como melhorada a rede viária naquela zona, utilizando os terrenos que vão ficar 
disponíveis na extremidade sul da estação.  
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4 CONCLUSÕES 
O traçado proposto para o prolongamento da Linha Vermelha do Metro a Alcântara é, 
genericamente, adequado, com exceção do troço final, na zona de Alcântara.  

Contudo, a distância entre estações é, em geral, excessiva, particularmente entre a Estação 
São Sebastião e a Estação Amoreiras (a primeira estação do troço), com 1.25 km de 
afastamento. Considera-se que deverá ser criada mais uma estação intermédia, de modo que 
as distâncias entre estações sejam, de facto, da ordem de 800 metros. 

A solução de atravessamento do vale de Alcântara e a localização da Estação Alcântara-Terra 
não são adequadas, provocando impactes ambientais e patrimoniais muito gravosos, além do 
agravamento dos custos.  

Apresenta-se uma proposta alternativa ao projeto, em que se procura dar resposta aos 
constrangimentos atrás referidos. Assim, propõe-se a criação de mais uma estação, a Estação 
Campolide, e a deslocalização das estações Amoreiras e Campo de Ourique, um pouco mais 
para diante, para junto ao reservatório da EPAL e Rua Francisco Metrass, respetivamente. 

Propõe-se também que a solução de atravessamento do vale de Alcântara e a localização da 
Estação do Metro sejam alterados, criando 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. 
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Prolongamento da Linha Vermelha entre São Sebastião e Alcântara do Metropolitano de Lisboa 

 

Exmos Senhores, 

 

Consultei o documento resumo não técnico, e verifiquei que página 17, onde está assinalado com seta 
verde com a legenda “novos acessos públicos em estudo pela CML e JFE”, assinala o acesso ao 
logradouro do condomínio do prédio sito na Avenida Infante Santo, nº 67, do qual sou proprietária de 
uma fração. Gostaria de questionar a razão que leva a ponderar fazer este acesso.  

O acesso principal que está previsto pela entrada principal da nova estação do Metropolitano (Av. 
Infante Santo), será diretamente para a avenida. A proposta de um outro acesso que, a ser 
implementada decorrerá paralelamente à Avenida Infante Santo, da estação até ao largo situado 
entre os prédios nº67 e nº69, fica apenas separada pelos prédios que vão do nº 67 à entrada principal 
do Metropolitano. Para além de não oferecer vantagens aos utilizadores do Metropolitano, visto que 
se fizerem o percurso pela Avenida vão sair no mesmo local, trará grandes transtornos a todos os 
moradores dos prédios, desde a nova estação do Metropolitano até ao nº67. Em particular o nº 67, 
ficará sem o seu logradouro, zona que está ajardinada e com arvores e que os moradores utilizam para 
contacto com natureza. Apesar da existência de Jardim Guerra Junqueiro (Jardim da Estrela) na 
proximidade, para os moradores idosos, esta deslocação é inviável e a retirada deste espaço irá 
conduzir ao seu confinamento na residência. Vimos nos últimos anos de pandemia como é 
fundamental este espaço para a saúde dos condóminos.  

Acresce que a Avenida tem já, dia e noite, níveis de ruido acima do limite recomendado (DL 9/2007) e 
por ser frequente que durante as horas de menos tráfego e menor ruido os transeuntes passem a falar 
bem alto, a maioria dos condóminos dispôs os quartos voltados para as traseiras onde o ruido é 
menor. Este acesso com passagem de utilizadores do Metropolitano levará a que até essa fachada 
fique exposta a maior ruido.   

Pelo exposto manifesto-me contra a construção do acesso mencionado nesta exposição e desejo ser 
informada das decisões que venham a ser tomadas referentes a este assunto.  

Lisboa, 2 de junho de 2022 

Ana Moreira (acaamoreira@gmail.com) 



 

 

 

https://we.tl/t-cEWobaMHdV, 

licenciamentos.adta@adp.pt

https://we.tl/t-cEWobaMHdV
mailto:licenciamentos.adta@adp.pt


 

 

PROCEDIMENTO DE CONSULTA PÚBLICA PROMOVIDO PELA 

AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE 

AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL 

PROLONGAMENTO DA LINHA VERMELHA ENTRE SÃO SEBASTIÃO DA 

PEDREIRA E ALCÂNTARA DO METROPOLITANO DE LISBOA 

 

 

 

A Iniciativa Liberal (Lisboa) vem pelo presente, nos termos do artigo 101.º do Código de 

Procedimento Administrativo, apresentar a sua  

 

CONTRIBUIÇÃO PARA O PROCESSO DE CONSULTA PÚBLICA 

 

relativo ao projecto de expansão da Linha Vermelha para Alcântara, com a criação de 4 

novas estações (Amoreiras/Campolide, Campo de Ourique, Infante Santo e Alcântara), 

o que faz com os seguintes fundamentos: 

 

Questão Prévia: Do Projecto/Falta de Participação Pública 

 

Este procedimento visa pronunciar-se sobre o impacto ambiental de um projecto de 

expansão da linha vermelha do metro. Contudo, não podemos deixar de, mesmo que 

não sendo um tema objecto deste procedimento, criticar a falta de transparência do 

mesmo. 

 

Em primeiro lugar, porque só agora, e perante a ‘urgência’ de aproveitar fundos 

europeus para financiar esta obra, é que foi dado conhecimento dos detalhes deste 

Projecto. Tal não se justifica, visto que o mesmo se encontra há mais de vinte anos a 

ser estudado e falado na ‘vox populi’, mas sem que fosse possível percepcionar quais 

os detalhes envolventes. 

 

Por outro lado, conforme foi mencionado por um representante do Metropolitano de 

Lisboa (Eng.º Jaime Alves) na sessão pública de esclarecimento do passado dia 26 de 



 

Maio, foram estudados 18 (dezoito) projectos, sendo este o que foi considerado mais 

adequado. Ora, sendo certo que esse é um juízo que cabe à entidade promotora do 

projecto, não podemos deixar de censurar que esses dados e estudos não tenham sido 

disponibilizado de forma pública, afectando de forma significativa a transparência da 

questão em apreço, o que é mais grave tendo em conta que estamos a falar de uma 

empresa pública. Admitimos que este Projecto seja o melhor possível, e que muitos dos 

problemas que ele nos levanta sejam respondidos por comparação aos outros projectos 

(demonstrando, assim, que este é o mais adequado), mas esse juízo claramente fica 

prejudicado por esta falta de comparação. Assim, não podemos, enquanto partido 

político que defende a transparência e eficiência, deixar de criticar esta omissão de 

elementos que certamente permitiriam compreender o racional por trás deste Projecto, 

bem como justificar muitas das decisões estruturais do mesmo. 

 

Por fim, e sendo certo que há prazos legais (e que o prolongar do procedimento poderia 

levar a um deferimento tácito), não podemos deixar de censurar a celeridade deste 

procedimento por parte da Entidade Promotora, que depois de anos de 

confidencialidade destes projectos, apresenta um documento público altamente técnico, 

com cerca de 2000 páginas, que só vem a consulta pública por imposição legal e por 

ser promovida pela APA. Mais, não deixa de ser significativo que este projecto não tenha 

tido a devida visibilidade junto das populações afectadas – limitando-se, pelo que se 

percebeu na sessão pública, a reuniões com o executivo Camarário e com as Juntas de 

Freguesia. É uma forma de gerir o espaço público com a qual não concordamos, e que 

tudo faremos para mudar. Na sessão pública, o Arquitecto Pedro Diniz, em 

representação da Câmara Municipal de Lisboa, afirmou que iriam iniciar-se sessões de 

esclarecimento junto das populações, contudo claramente estas sessões visarão 

apenas a ‘comunicação’ do que está decidido, e não uma participação activa por parte 

dos cidadãos no processo de decisão pública.  

 

AFECTAÇÃO GERAL DO PROJECTO 

 

Em linhas gerais, sem prejuízo de maiores detalhes quando analisados cada um dos 

troços, não podemos deixar de enunciar que o Projecto em si é salutar, uma vez que 

vem colmatar uma carência na Zona de Lisboa Ocidental, onde há muito se revelava 

necessária a expansão do Metro de Lisboa.  



 

 

Contudo, vários problemas se colocam a nível geral, sendo que o curto espaço para 

consulta pública nos impede de tecer comentários mais alargados sobre as soluções 

preconizadas.  

 

Não obstante, frisaremos os pontos que nos suscitam maiores preocupações. 

 

Em primeiro lugar, a questão financeira, mesmo que garantida por fundos europeus 

(nomeadamente o PRR), não deixa de ser relevante, não resultando dos documentos 

apresentando exactamente quais as folgas e expectativas (para além de uma menção 

de cerca de 300 milhões de euros orçamentados). Mais, como aliás resultou na sessão 

pública, há uma série de obras acessórias que, não sendo competência do Metro, não 

se encontram previstas no acordo. Mais, por implicarem mudanças próprias (por 

exemplo, praças e acessos na Estação de Alcântara, ou mesmo mudança de acessos 

à Ponte 25 de Abril), há claramente uma necessidade de ponderar impactos financeiros 

deste projecto que não se encontram devidamente previstos. Urge, por isso, alargar esta 

análise de forma a percebermos quais os reais impactos do Projecto (nomeadamente, 

para os orçamentos da CML e das respectivas Freguesias). 

 

Em segundo lugar, o impacto social temporário e definitivo desta medida. O Estudo de 

Impacto Ambiental prevê a necessidade de desalojar vários imóveis (em especial nas 

Freguesias da Estrela e de Alcântara), o que afectará negócios e agregados familiares. 

No estudo de impacto em análise, essa é uma menção feita de forma ligeira, não 

havendo total possibilidade de abordar este tema. Mais, existem instituições, como é o 

caso da associação ‘Casa de Goa’, que especulam se voltarão à sua sede actual 

(ficando em aberto saber se ficarão definitivamente noutro local ou mesmo se poderão 

extinguir-se). É uma questão de forte impacto social para as áreas afectadas, suscitando 

um acrescer da desertificação de certas áreas da cidade, bem como a perda de 

associações, pequenos comerciantes, restaurantes e outro tipo de actividades que são 

tão característicos do tecido urbano. O estudo de impacto aqui em análise não parece 

ponderar devidamente esses efeitos, remetendo a posição para terceiros (alegando não 

ser sua competência). De igual modo, o silencio até agora da Câmara Municipal de 

Lisboa (e das Juntas de Freguesia, visto que só a de Campo de Ourique se fez notar na 

sessão pública) são sintomáticos da desconsideração destas preocupações, não sendo 



 

claro se resultam de uma falta de interesse destas instituições ou se são, isso sim, 

reflexo de uma posição isolada do Metropolitano de Lisboa (talvez decorrente também 

da celeridade imposta a este procedimento perante o interesse em aproveitar o PRR 

para financiar a obra...). 

 

Por fim, e aqui seguindo a posição veiculada na sessão pública pelo Eng.º Carlos 

Gaivoto, membro do Conselho das Obras Públicas, este projecto reflecte uma falta de 

coordenação dos transportes na Área Metropolitana de Lisboa, visto que consiste numa 

extensão da linha vermelha, mas deixa muitas dúvidas quanto à sua interoperabilidade, 

quer termos técnicos (a estação de Alcântara como não estando apta a garantir uma 

transição de pesados e leves), quer em termos logísticos. A maior demonstração desta 

situação passa pela estação de Alcântara, que pressupondo uma interligação com 

Alcântara-Terra e Alcântara-Mar, bem como com outros operadores, acaba por ser uma 

instalação isolada (visto que não tem uma conexão directa com aquelas estações, muito 

menos aproveitando estas infraestruturas), além de se basear noutro eterno projecto de 

que o ramal de Cascais passaria para Alcântara-Terra, cortando o acesso da linha até 

o Cais do Sodré. Independentemente da posição assumida quanto a este tema, não 

podemos deixar de uma vez mais, denunciar a falta de debate público sobre o mesmo, 

bem como a falta de pensamento estratégico e global para os transportes em Lisboa 

estão a ser pensados. 

 

 

 

ESTAÇÂO DAS AMOREIRAS 

 

Quanto à estação das Amoreiras, há poucos elementos sobre a mesma.  

 

É mencionado as saídas da estação visam tentar dar acesso ao bairro de Campolide, 

por um lado, e à zona comercial/BUS das Amoreiras, por outro, mas não explicaram 

exactamente as razões técnicas para esta escolha. 

 

Na sessão pública, ficou ainda em aberto a disponibilização de uma parte da estação 

para, no futuro, haver uma conexão ao Túnel do Rossio (túnel ferroviário da Linha de 

Sintra que passa na região). É salutar esta pretensão de dar abertura a futuros projectos. 



 

Não obstante, ficaram dúvidas sobre a segurança da estação, face aos problemas 

decorrentes (2004-2008) com as obras de reabilitação no mencionado túnel – apesar de 

o Engenheiro responsável ter garantido que naquele troço não se verificavam estes 

riscos. 

 

 A construção da estação vai ter estaleiro aberto que vai implicar o encerramento da Rua 

Conselheiro de Sousa (com as decorrentes implicações para a circulação automóvel). 

Resulta pouco claro que haja uma avaliação precisa dos efeitos desta obra nos prédios 

circundantes, tendo em conta que muitos têm estacionamento e fundações em zonas 

vizinhas ao estaleiro, o que pode afectar o seu funcionamento e perturbar actividades 

económcias e residenciais.  

 

Por outro lado, sendo uma obra em estaleiro aberto, não resultou claro os efeitos em 

termos de levantamento de substâncias (máxime, terra) para o nível de pureza do ar na 

região (o que, afecta quer os residentes quer as variadas actividades económicas aí 

desenvolvidas). 

. 

Importa ainda mencionar que, ao cortar uma rua inteira, naquela região, bem como pela 

necessidade de transportar equipamento e resíduos em vários pesado, deverá verificar-

se uma sobrecarga no trânsito nas vias circundantes – tendo em conta que é uma região 

de interligação quer da Ponte 25 de Abril, quer da A5, com ligação ao Marquês de 

Pombal, prevê-se que haja um potencial problema para aquele ponto, com efeitos em 

termos de circulação automóvel e de emissões, que não se encontram assim tão claras 

do Estudo de Impacto ambiental previsto, mais uma vez remetendo muito para outras 

entidades por falta de competência legal. 

 

 

Por fim, e apesar de não ser uma questão técnica, não podemos deixar de levantar uma 

dúvida quanto ao nome da própria estação, isto porque a escolha por “Amoreiras” em 

detrimento de “Campolide” ou mesmo “Amoreiras/Campolide” não resulta linear. Sendo 

compreensível a intenção de destacar a zona das Amoreiras, pela sua relevância 

económica e urbanística, não podemos deixar de frisar a perda de oportunidade de dar 

outro dinamismo àquela região de Lisboa através de uma nomenclatura diferente da 

estação. Esta questão não é meramente estética, visto que há estudos que comprovam 



 

a influência do nome da estação na actividade económica dos bairros em valores de 

20/30%. 

 

Sendo a zona do Centro Comercial das Amoreiras estar dividida entre a freguesia de 

Campo de Ourique (antiga santa isabel) e a de Campolide, e estando essa mesma zona 

consolidada economicamente – ao contrário da zona de Campolide que está bastante 

deprimida, esta seria uma forma de criar dinamismo no tecido urbano com uma medida 

que não implica custos à entidade promotora. 

 

 

 

ESTAÇÃO DE CAMPO DE OURIQUE 

 

Já no que concerne à estação de Campo de Ourique, a principal problemática passa 

pela afectação do Jardim da Parada e o risco de afectar algumas árvores - apesar de 

aparentemente estarem a tentar proteger os exemplares mais importantes.  

 

Na sessão pública, houve uma discussão sobre a possibilidade de o poço poder ser 

aberto na praça em frente à Igreja do Santo Condestável, mas o Eng.º Jaime Alves 

afirmou que em termos técnicos essa opção revela-se muito mais complexa.  

 

Também se suscitou a possibilidade de a obra vir a ser feita numa das ruas circundantes 

do Jardim, de forma a não afectar, mas o Eng.º Jaime Alves colocou como problemático 

a necessidade de, para tal ser possível, afectar condutas e fios de energia que passam 

na via rodoviária.  

 

Não obstante as questões técnicas levantadas e a preocupação constante do Estudo de 

Impacto quanto aos espécimes arbóreos, a verdade é que há um grande risco de algum 

património natural ser afectado. Por outro lado, também não resulta do Estudo de 

Impacto qualquer preocupação socioeconómica com a escolha deste local para estaleiro 

de obras, visto que não contempla a natural afectação daquele espaço (sempre por 

período superior a 20 meses) – o que se torna preocupante quer para as actividades 

económicas aí desenvolvidas (nomeadamente, quiosque), mas também para a própria 

utilização do Jardim como zona de lazer dos residentes (quer da população mais velha, 



 

quer dos mais jovens, visto que dificilmente o parque infantil que aí se encontra será 

adequado para as crianças, perante o eventual levantar de poeiras e detritos). É uma 

grande preocupação para a comunidade de Campo de Ourique que não achamos ter 

sido devidamente ponderada pelos técnicos do Metropolitano. 

  

Nesse sentido, não resulta claro do projecto qual a razão porque o acesso à estação 

não é feito junto à entrada do Quartel, visto que este tem uma entrada para acesso pelo 

lado oposto (que poderia ser afectada para a sua utilização), sendo que o mesmo se 

encontra praticamente sem uso militar (pelo que é sabido, actualmente funciona como 

escola de enfermagem militar). 

 

 

 

ESTAÇÃO DA INFANTE SANTO 

 

A estação da Infante Santo não levanta grandes questões, não havendo pontos que 

suscitem maiores preocupações no projecto, tirando a própria afectação de um terreno 

(que aparentemente foi meio negociado com a JF da Estrela e com a CML), e uma 

perturbação parcial do trânsito. Não obstante, deveria haver maiores esclarecimentos 

quanto à segurança do edificado, até porque a obra de um dos acessos, pelo que se 

percebe do Estudo de Impacto, será feita através da entrada de um dos edifícios.  

 

 

 

ESTAÇÃO DE ALCÂNTARA E VIADUTO 

 

Já no que concerne à estação de Alcântara e ao viaduto, claramente há vários pontos 

que suscitarão maiores preocupações. 

 

Para além destes temas, não podemos deixar de voltar a censurar a ligeireza com que 

a destruição de casas (e consequente expropriação) foi abordada.  

 

Existem vários moradores, quer em casas sociais, quer proprietários particulares, que 

ver-se-ão obrigados a desocupar as suas casas – alguns, temporariamente, outros de 



 

forma definitiva. Contudo, nem o Metropolitano de Lisboa nem outras entidades públicas 

entraram em contacto com estas pessoas, explicando o que se poderia passar. Este é, 

claramente, o principal impacto socioeconómico desta obra, afectando de forma 

determinante várias famílias, que ver-se-ão obrigadas a mudar-se, com os 

consequentes efeitos para as suas vidas, mas também os devidos efeitos para a região, 

contribuindo para a já preocupante desertificação da cidade de Lisboa. De especial 

enfoque o facto de muitos dos afectados serem pessoas idosas, que não tiveram acesso 

aos documentos aqui em análise, e porque, naturalmente, são populações com maior 

dificuldade de adaptação a eventuais mudanças. 

 

De igual modo, alguns estabelecimentos ou actividades económicas (quer pequeno 

comércio, mas aqui frisaríamos alguma preocupação com a ‘Casa de Goa’) fez-se serão 

desalojados, pondendo não voltar às actuais instalações, ou ponderar mesmo o seu 

encerramento (o pequeno comérico dificilmente poderá reabrir em condições similares 

em outra localização, não fazendo sentido reabrir após pelo menos 20 meses de 

encerramento forçado). 

 

De igual modo, a construção de uma estação exterior, com ligação em viaduto, levantará 

problemas ambientais significativos, nomeadamente a nível de vibrações sonoras, o que 

afectará uma larga parte da população. O estudo de impacto não esclarece, para além 

da criação de barreiras no viaduto, como visa colmatar esta situação. Não é quantificado 

o pagamento de indemnizações aos moradores (por exemplo, para que possam comprar 

vidros duplos ou fazerem obras de insonorização nas suas casas), o que claramente 

torna impossível perceber exactamente os efeitos reais sobre a população desta obra, 

ou os encargos financeiros adicionais da mesma. 

 

 

 

Coordenação do Núcleo de Lisboa da Iniciativa Liberal 













PROCEDIMENTO DE CONSULTA PÚBLICA PROMOVIDO PELA 
AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE 

AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL 

PROLONGAMENTO DA LINHA VERMELHA ENTRE SÃO SEBASTIÃO DA 
PEDREIRA E ALCÂNTARA DO METROPOLITANO DE LISBOA 

 

 

Venho pelo presente, nos termos do artigo 101.º do Código de Procedimento 
Administrativo, apresentar a minha 
 

CONTRIBUIÇÃO PARA O PROCESSO DE CONSULTA PÚBLICA 
 
 

relativo ao projeto de expansão da Linha Vermelha para Alcântara, com a criação de 4 
novas estações (Amoreiras/Campolide, Campo de Ourique, Infante Santo e Alcântara), 
o que faço com os seguintes fundamentos: 
 
 
 

Enquadramento prévio: Do Projeto/ Alternativas de traçado/ /Falta de 
Participação Pública 
 
O projeto de expansão do metropolitano de Lisboa  é um projeto estruturante e nessa 

medida irreversível que é há muito aguardado pelas populações de Lisboa Ocidental e 

constitui  pedra basilar das políticas de desenvolvimento que se pretendem para a 

cidade de Lisboa e vai de encontro às expectativas dos cidadãos e à persecução de 

políticas públicas que visam soluções de transporte mais acessíveis, ambientalmente 

mais sustentáveis e que promovam o fator modal da cidade atendendo ao seu papel na 

área metropolitana de Lisboa. 

A ideia de expansão do metro a Lisboa Ocidental é um projeto antigo que conheceu, ao 

longo de mais de 20 anos, diversos traçados e soluções.  

Por informação do metropolitano de Lisboa E.P.E , prestada através do seu responsável 

o Eng. Jaime Alves, na sessão pública de esclarecimento promovida pela APA no passado 

da 26 de Maio 2022 foram estudadas 18 alternativas de traçado para este projeto.  

Do conjunto destas alternativas cujo conhecimento não é público, foram selecionadas 

duas alternativas para uma avaliação final e para as quais o Metro de Lisboa solicitou 

um parecer ao Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) designadas 

respetivamente Variante C (totalmente enterrada) e por Variante C3.1 (solução em 

viaduto na zona de Alcântara) de acordo com o EIA. 

Segundo o mesmo estudo, a Variante C é a que apresenta um menor custo de 

investimento e melhor resultado na análise custo-benefício, no entanto a sua 

construção mereceu descordo por parte da CML dado que a sua construção implicaria a 

demolição de cerca de 20 edifícios na encosta nascente. Apesar de não ser do 

conhecimento público o estudo e projeto de implementação desse traçado, pode 



concluir-se pela leitura do EIA que a escolha final pela Variante C3.1 teve origem numa 

discordância com a CML. 

Conclui o Parecer do LNEC 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 inserção da obra, com 

atravessamento do Caneiro de Alcântara e sob o túnel de implementação da Ligação 

Ferroviária Desnivelada da IP.  

No entanto, o mesmo estudo evidencia que na solução Variante C3.1 será igualmente 

necessário demolir um conjunto significativo de edifícios (cerca de 15), nomeadamente 

na Rua da Costa e implicará o desmonte parcial da muralha do Baluarte do Livramento 

(património municipal). 

Antes de outras considerações, será importante referir que a informação disponibilizada 

às populações sobre estes considerandos foi totalmente nula por parte do poder local, 

nomeadamente CML e Juntas de Freguesia. No caso concreto de Alcântara, tivemos a 

oportunidade de apresentar na respetiva Assembleia de Freguesia de dia 29 de Abril de 

2022 uma Recomendação para a convocação com carácter de urgência de uma Reunião 

Pública de Esclarecimento com a presença de responsáveis do Metro E.P.E e da CML. 

Este Voto de Recomendação, ainda que aprovada por unanimidade pela dita 

Assembleia, não teve qualquer efeito dado que a Metro E.P.E e a CML mostraram 

indisponibilidade para comparecer na reunião solicitada até à data de hoje. 

De salientar que um projeto desta dimensão, com um custo estimado para os 

contribuintes de € 304 Milhões e com impacte significativo nos territórios abrangidos, 

nomeadamente na zona ocidental da Freguesia da Estrela e na Freguesia de Alcântara 

obriga a um escrutínio público sério e informado no qual as populações não podem ser 

deixadas à margem da discussão por parte do poder autárquico e da empresa pública 

Metro E.P.E. 

 

AFECTAÇÃO GERAL DO PROJECTO 

Como referido anteriormente, este projeto de expansão da Linha Vermelha do metro 

para Lisboa Ocidental é há muito aguardado com expectativa pelos cidadãos e pode 

considerar-se, no caso particular de Alcântara, como o mais importante projeto 

estrutural para esta freguesia dos últimos 50 anos.  

Dada a importância e dimensão deste investimento este plano deverá constituir uma 

oportunidade de desenvolvimento para os territórios abrangidos e não deve contribuir 

para a sua descaracterização irreversível. 

A noção de irreversibilidade é um fator importante e deve ser considerado dado que 

este projeto tem um impacte ambiental considerável no trajeto definido entre a estação 

Infante Santo e Alcântara. 



O EIA apresentado pela Metro E.P.E revela em variadíssimos itens os impactos previstos 

nas suas várias dimensões ambientais nomeadamente no ambiente sonoro; vibrações; 

na paisagem e no património cultural, para além das grandes interferências previstas ao 

nível da mobilidade e na componente socioeconómica. 

Esta proposta no seu global assenta em premissas de um planeamento adivinhado, mas 

não concretizado de um conjunto de projetos estruturais dos quais se sabe pouco e para 

os quais não se conhecem estudos concretos para a sua viabilidade, implementação no 

território ou capacidade financeira de execução e que não dependem da Metro E.P.E 

mas envolvem outras entidades como sejam a CML e a Infraestruturas de Portugal (IP) 

nomeadamente: 

- Planeamento e construção do LIOS Ocidental  

- Desnivelamento da Linha de Cintura 

- Planeamento e construção de novos acessos rodoviários à Ponte 25 de Abril 

- Planeamento e construção de novos parques de estacionamento  

- Possível nova rotunda de Alcântara 

- Planeamento e construção de uma Interface modal que integre este conjunto de 

transportes na ótica dos utilizadores e do sistema integrado de transportes na AML. 

Por outro lado, o EIA não esclarece como este projeto se integra com dois outros 

projetos estruturantes para esta zona da cidade de Lisboa: 

- Corredor Verde do Vale de Alcântara 

- Plano de Urbanização de Alcântara (PUA) aprovado em 2015 

A alternativa elegida pela Metro E.P.E e alvo deste Estudo, apresenta genericamente 

como pontos positivos desta proposta: 

– Permitir melhor inserção urbana e permitir uma interface modal mais eficiente entre 

o Metro e o LIOS.  

Como aspeto mais negativo é apontado o impacto visual da estação de Alcântara dada 

a sua volumetria. 

As vantagens assinaladas são, no entanto, falhas de uma justificação devidamente 

sustentada dado que o projeto do LIOS Ocidental não se encontra concluído ou 

aprovado e a questão da inserção urbana não encontra justificação possível dado que a 

volumetria da estação em viaduto é assinalada pelo EIA como o aspeto mais negativo 

do projeto. 

De salientar que desde a década de 60 do séc. XX quando se iniciou a construção da 

ponte 25 de Abril, Alcântara teve o seu território esventrado pelos acessos àquela 

infraestrutura e pela construção dos seus pilares. As feridas abertas no território e na 

paisagem são ainda hoje visíveis pela separação do bairro do Alvito velho e da Quinta 



do Jacinto do resto da freguesia e a construção da estação agora prevista não vem 

solucionar, antes pelo contrário, dada a sua volumetria e extensão só pode agravar esta 

circunstância, constituindo-se como uma «muralha» física intransponível como é fácil 

de compreender pela leitura do EIA e pela análise das projeções em imagem anexas ao 

Estudo que na pág. 33 do estudo Prévio assinala: « Durante a fase de exploração, a 

presença do projeto não terá impactes na paisagem na maior parte da sua extensão (em 

túnel), ocorrendo nos locais das estações e dos poços de ventilação a introdução de 

novos elementos na paisagem, ainda que estes sejam, na maioria, de pequena dimensão 

e sejam ‘comuns’ na malha urbana. Constitui exceção a porção terminal da linha, no 

vale de Alcântara e área da Estação de Alcântara, onde se prevê a ocorrência de um 

impacte negativo importante na paisagem, tanto a nível da ‘estrutura da paisagem’ 

como cenicamente.» 

A integração, o estudo e planeamento, assim como a execução de todos estes projetos 

estruturais é absolutamente essencial para a correta concretização deste plano de 

extensão do Metropolitano sob pena de este ser um plano falho nos seus objetivos 

essenciais de aumentar a utilidade global do sistema de transporte coletivo na cidade 

de Lisboa, em particular do METRO, promovendo a sua maior utilização através da 

captação de utilizadores de transporte individual, mas também do transporte coletivo 

em ligação com o sistema de transportes já implementado nesta zona da cidade.  

A necessidade de um Planeamento concertado e integração dos vários sistemas de 

transportes faz inclusive parte da Definição do Âmbito do EIA onde pode ler-se na pág.12 

ponto VI- Uso do Solo e Ordenamento do Território, fatores de maior significância, dado 

tratar-se este de um projeto de uma infraestrutura de transporte, que muito vai 

melhorar a mobilidade urbana sustentável de grande capacidade na cidade de Lisboa, 

nomeadamente na zona ocidental da cidade, com a interface com o LIOS-Linha 

Ocidental, mas também com a Linha de Cintura e a Linha de Cascais (com a futura 

implementação do projeto de ligação desnivelada da Linha de Cascais à Linha de 

Cintura). 

De igual forma, o Plano de Ação de Mobilidade Urbana Sustentável da área 

metropolitana de Lisboa (PAMUSAML-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.»  

Estes considerandos são igualmente assinalados no EIA (pág.16 – Antecedentes do 

Projeto e Análise de Alternativas) que 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.  

Para além dos aspetos de um planeamento global assente em projetos futuros a 

considerar por entidades terceiras e não dependentes do Metro E.P.E e considerados 

aparte do financiamento previsto para este projeto e por essa razão frágeis na sua 

capacidade de concretização, existem considerações de âmbito ambiental mais 

concretas que levantam as maiores reservas na concretização deste traçado, 

nomeadamente: 

1 - Ambiente sonoro: O EIA evidencia através dos dados analisados que a concretização 

de uma estação em viaduto faz aumentar inevitavelmente o impacto no ambiente 

sonoro pelo ruído causado com esta solução, assim como as vibrações inerentes a um 

traçado com estas características. Se é verdade que o plano prevê medidas de mitigação 

destes impactos, não é menos verdade que este traçado, nomeadamente na envolvente 

das Necessidades, do Baluarte do Livramento e nos edifícios habitacionais da Rua da 

Costa vai contribuir para uma degradação acentuada do ruído e impacte sonoro desta 

zona onde alguns edifícios habitacionais se encontrarão a cerca de 10 mts. do futuro 

viaduto e que as medidas propostas não serão suficientes para mitigar este impacto.  

De salientar outro aspeto que não consta do EIA mas que é relevante: a construção deste 

viaduto significará a terceira via férrea construída a «céu aberto» na freguesia de 

Alcântara, a somar à Linha de Cintura e à Linha do Sul (Ponte 25 de Abril) cujo impacto 

quotidiano nesta zona da cidade é já por demais evidente e não mitigável. 



Na pág. 568 esta ideia é reforçada pelo EIA quando se afirma: «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. Na 

proximidade dos recetores mais expostos poderá ser necessário que as medidas 

definidas nos elementos de projeto garantam uma atenuação de 25 dB. Deste modo, 

apenas na zona de Alcântara, única zona em que a circulação ferroviária se realiza a 

céu aberto, podem advir impactes no ambiente sonoro na fase de exploração.»  

2 - Sistema de vistas e Paisagem: O aspeto mais negativo deste projeto no final do 

traçado, apontado pelo EIA é o que concerne à paisagem. O carácter irreversível deste 

impacto é evidenciado várias vezes neste Estudo que prevê como já referido a 

ocorrência de um impacte negativo importante na paisagem, tanto a nível da ‘estrutura 

da paisagem’ como cenicamente.  

Uma vez mais, na Definição do Âmbito do EIA, esta questão é evidenciada e pode ler-se 

no ponto X- «A Paisagem, considerado um fator de maior significância. Pelo facto de 

estarmos em presença de um projeto dominantemente subterrâneo inserido numa área 

urbana este fator seria tendencialmente classificado como de significância reduzida. 

Contudo, mercê do atravessamento do vale de Alcântara em viaduto, com implantação 

de um ‘grande pavilhão’ capaz de acolher a estação terminal de Alcântara da Linha 

Vermelha e a estação inicial do LIOS-Linha Ocidental, este fator adquire uma 

importância maior. Naturalmente, a implantação das referidas estruturas implicará 

uma requalificação da malha urbana pela ‘disrupção’ do contínuo atualmente 

observável, o qual representa ainda o resultado da última grande intervenção no vale de 

Alcântara.» isto é, a intervenção realizada há 50 anos aquando da construção dos 

acessos à ponte 25 de Abril e nunca corrigida.  

São amplas as chamadas de atenção do EIA para a questão do impacto na paisagem do 

final do traçado proposto sobre o Vale de Alcântara. Entre outras de significativa 

relevância fazemos notar as considerações evidenciadas na pág. 543 «A realização de 

escavações a céu aberto e construção das fundações das diversas estruturas (túnel na 

zona entre o Miradouro do Palácio das Necessidades e a Muralha do Baluarte do 

Livramento, pilares do viaduto, estações, etc.) terá um impacte na paisagem análogo ao 

que foi já descrito para a execução de demolições, decorrente apenas da realização dos 

trabalhos, uma vez que não dará origem a alterações significativas de relevo à superfície. 

Será um impacte significativo a muito significativo, uma vez que esta ação decorrerá 

numa área com elevada presença de observadores (tanto temporários como 

permanentes) e de baixa magnitude, uma vez que decorrerá em áreas espacialmente 

confinadas, temporário e imediato, certo, direto, irreversível e de dimensão local. A 

realização de escavações e construções em túnel não terá impacte na paisagem. A 

construção do viaduto desde a Muralha do Baluarte do Livramento até à futura 

estação de Alcântara (400 m), incluindo o emboquilhamento, resultará numa profunda 

alteração do território na sua área de implantação, com aumento da presença de 

elementos de infraestrutura viária, em detrimento da utilização habitacional e de 

comércio que constitui a matriz urbana da unidade de paisagem em presença. Esta 



alteração terá também um impacte na paisagem envolvente, uma vez que as 

estruturas a criar serão avistadas de vários locais; no entanto, existe já no local uma 

rede de infraestruturas rodoviárias e ferroviárias que são percebidas como tal a partir 

da envolvente. Esta afetação cénica terá início durante a fase de construção, durante 

a qual se constituirá gradualmente, atingindo o seu máximo de severidade no final da 

mesma e início da fase de exploração. Este impacte será minimizado na sua extensão 

pela presença de edifícios na envolvente, que funcionam como barreira visual, 

condicionando de forma muito expressiva a visibilidade sobre a área de construção; no 

entanto, o impacte sentido a partir destes mesmos edifícios será muito significativo. 

Prevê-se assim que desta ação resulte, durante a fase de construção, um impacte 

negativo significativo, de baixa magnitude, direto, certo e imediato, permanente e 

irreversível, de dimensão local.» 

Na pág. 550 reforça-se esta avaliação «Na porção terminal da linha, a jusante do Largo 

das Necessidades, o impacte na paisagem será negativo e significativo, tanto 

estrutural como cenicamente. Estima-se que seja globalmente um impacte negativo 

significativo na paisagem, de média magnitude, direto, certo, permanente e 

irreversível, de dimensão local, que se sentirá a curto, médio e longo prazo.» 

A estação de Alcântara e o viaduto que lhe está associado constituem-se assim como os 

elementos mais impactantes deste projeto. 

3 - Componente socioeconómica: A nível da componente socioeconómica o EIA sinaliza 

as inevitáveis interferências ao nível da mobilidade nas zonas de estaleiro e nas frentes 

de ataque da obra principalmente na zona das Amoreiras, Campo de Ourique e 

Alcântara- acesso à ponte 25 de Abril.  

Como referido anteriormente o EIA ainda que sinalizando a necessidade de medidas 

compensatórias para a questão da mobilidade e estacionamento, não aponta nenhum 

plano ou projeto definido para a salvaguarda e mitigação destas componentes 

essenciais, sejam de curto, médio ou longo prazo. 

A questão dos acessos à ponte 25 de Abril ganha especial relevância nesta análise dado 

que o projeto prevê a construção da futura estação de Alcântara precisamente sob o 

atual acesso rodoviário à ponte 25 de Abril a partir da Praça Domingos de Oliveira. Uma 

vez mais e tal como referido anteriormente, não se conhecem planos desenvolvidos pela 

IP ou pela CML para salvaguardar estes importantes impactos do projeto. 

Na pág.38 do Estudo Prévio assinala-se «Estas interferências causarão grande 

perturbação ao nível da mobilidade na ligação entre as duas margens do Tejo e no 

acesso a áreas centrais da cidade, e locais com concentração de equipamentos, serviços 

e atividades económicas, para além da função residencial, mas que poderão ser 

minimizadas através da implementação de um plano rodoviário que considere os 

condicionamentos e desvios de tráfego ajustado ao faseamento dos trabalhos a realizar. 

O condicionamento ao nível das acessibilidades, e das condições de circulação pedonal 

e viária, não só implicará acréscimos nos tempos e custos de percurso, como também 

reduzirá a capacidade de estacionamento nestas zonas, sendo potencialmente indutor 



de situações de conflito ao nível do quotidiano das populações e empresas, 

designadamente nos seus percursos habituais casa-emprego ou no fornecimento de 

bens e serviços. 

A perda de lugares de estacionamento deve ser alvo da concretização de soluções de 

oferta de estacionamento alternativo durante a fase de construção, nomeadamente 

para as áreas mais críticas» 

No entanto, é a demolição de edifícios de habitação e de uso misto que o EIA considera 

ser a afetação mais importante na vertente socioeconómica na fase de construção, 

prevendo-se que ocorra apenas no troço final, entre o Largo das Necessidades e a 

travessia da Av. de Ceuta e cujo impacte o Estudo refere terá de ser minimizado através 

de medidas de compensação; não deixando, ainda assim, de ser um impacte negativo 

muito importante para os proprietários/arrendatários. 

De referir uma vez mais, que a informação às populações das zonas afetadas e 

referenciadas no EIA como de maior impacto do projeto não foram 

informadas/consultadas/esclarecidas pelas entidades competentes, nomeadamente 

CML, ML ou Juntas de Freguesia. De salientar igualmente que esta zona é habitada 

maioritariamente por pessoas de idade avançada e com menos acesso a plataformas de 

informação digitais pelo que o seu acesso a este tipo de informação é praticamente nulo. 

4 - Património Cultural: As considerações do EIA no que concerne a questões relativas 

ao impacte no património cultural são bastante amplas. Sendo o projeto 

maioritariamente construído em túnel subterrâneo considera-se que a situação atual 

não sofrerá qualquer evolução significativa nos troços subterrâneos. A exceção, uma vez 

mais, é o atravessamento em viaduto do Vale de Alcântara com o desenvolvimento 

entre o Baluarte do Livramento e a via de acesso à ponte 25 de Abril. 

O projeto irá causar um impacte direto sobre o baluarte do Livramento (património 

municipal) e sobre edificações no Vale de Alcântara, causados pela construção do 

viaduto, quer pelo desmonte parcial do baluarte e construção de um pilar, como pela 

demolição de edifícios. Haverá também um impacte de intrusão na envolvente espacial 

dos imóveis de interesse cultural, destacando-se aqui o impacte sobre o Palácio das 

Necessidades (património classificado) e no Miradouro, fonte monumental e Jardim 

Olavo Bilac (no Largo das Necessidades).  

Sobre este tema é relevante o memorando do Prof. Fernando Real, consultor para o 

património cultural, que apesar de apresentar soluções que visam mitigar o impacto 

sobre o património, evidencia os riscos inerentes ao traçado. De igual interesse é a Nota 

Técnica – Impacto de vibrações no Palácio das Necessidades; onde se compreende que 

o estudo destes impactos não está concluído; ambos documentos anexos ao EIA. 

Devemos salientar que o impacto deste projeto no património cultural, no sistema de 

vistas e na paisagem desta zona da cidade, longamente martirizada pela falta de 

planeamento e atenção por parte da autarquia e do Estado central, que há poucos anos 

conheceu mais um infeliz episódio com a volumetria do Hospital CUF Tejo, cujo impacto 



foi alvo de amplas criticas e protestos que se materializaram em processos judiciais, e 

se depara neste momento com situação semelhante com a Unidade de Execução de 

Alcântara Poente, para além das consequências do aumento da capacidade do parque 

de contentores no porto de Lisboa, não é aceitável para as populações aqui residentes. 

 

Conclusão: 

Consideramos o projeto de expansão da Linha Vermelha do Metropolitano de Lisboa 

para Lisboa Ocidental entre São Sebastião e Alcântara um projeto estruturante e 

essencial há muito aguardado com expectativa por todos quantos habitam, trabalham 

e circulam nesta zona da cidade e a sua inegável bondade e mais-valia para o sistema 

integrado de transportes na cidade de Lisboa tendo em conta o seu papel modal na AML.  

Regozijamo-nos pelo facto deste projeto encontrar no Plano de Recuperação e 

Resiliência apresentado pelo governo da República uma oportunidade de ser executado 

antes do previsto e estamos conscientes da urgência dos prazos exigíveis para a 

execução do pacote financeiro considerado e previsto no PRR.  

O reconhecimento destas premissas não deverá, no entanto, diminuir a nossa 

responsabilidade sobre um projeto de consequências irreversíveis, e não deve de igual 

forma diminuir a nossa exigência em conhecer e ser informados na nossa qualidade de 

cidadãos afetados, mas igualmente enquanto contribuintes, sobre os planos 

alternativos ao traçado em Viaduto para a execução deste Plano com profundo impacto 

nas freguesias da Estrela e de Alcântara. 

Consideramos este, o projeto estruturante mais importante para a freguesia de 

Alcântara dos últimos 50 anos, e consideramos por isso que a sua execução deve 

constituir uma oportunidade de desenvolvimento para os territórios abrangidos 

contribuindo significativamente para a sua capacitação a nível dos transportes pesados 

de passageiros, mas igualmente uma oportunidade de desenvolvimento em outras 

vertentes tendo em consideração o correto planeamento e reordenamento do 

território, o urbanismo, a qualidade de vida das populações, a dignificação do espaço 

público e a integração e respeito pela coesão social e territorial da freguesia de Alcântara 

de acordo com as boas práticas exigíveis pela cidadania e as políticas de 

desenvolvimento próprias do Séc. XXI.   

 

Lisboa, Alcântara, 1 de Junho de 2022. 

 

 PEDRO BUGARÍN HENRIQUES 

Morador e Membro da Assembleia de Freguesia de Alcântara pela Iniciativa Liberal. 
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PRONÚNCIA CONSULTA PÚBLICA 
PROLONGAMENTO DA LINHA VERMELHA 

O estudo e subsequente avaliação do projecto para ampliação da linha vermelha do metro de 
Lisboa e do respectivo EIA (Estudo de Impacte Ambiental) levanta-nos muitas dúvidas e 
profundas preocupações, nomeadamente pela forma redutora e desajustada com que este 
estudo aborda o papel e a importância das árvores e dos jardins nas cidades do século XXI. A 
ausência de referências ao valor social, patrimonial e cultural dos jardins e das árvores, à 
complexidade das inter-relações entre espécies arbóreas e inclusivamente destas com as 
pessoas e vida selvagem, à contribuição das árvores para a descarbonização, para saúde e 
bem estar dos cidadãos, é causa mais do que suficiente de desilusão por mais uma vez se ter 
perdido a oportunidade de, com um novo projecto, evoluir e criar.


Não aceitamos que ocupar um jardim e sacrificar a vários níveis as suas árvores seja a solução 
mais simples, mais evidente, ainda para mais quando esta parece ser feita ao arrepio da Lei 
59/2021 (18 de Agosto) – Regime Jurídico de Gestão do Arvoredo Urbano, não prevendo sequer 
medidas compensatórias. É sim, em plena crise climática, uma solução anacrónica, que terá 
impacto sobre espaços verdes consolidados, como sejam a Tapada das Necessidades, o 
Jardim da Parada e diversos núcleos de árvores de alinhamento. Perante as opções e os dados 
apresentados é óbvia a constatação de que o esforço para conduzir este projecto de forma 
verdadeiramente sustentável não foi tido em conta.


Se é um facto que nos desilude a abordagem pouco cuidadosa 
relativamente à protecção do arvoredo e espaços verdes  ao longo do 
percurso de ampliação da linha vermelha, já que são muitas as referência 
no EIA aos impactes negativos sobre as árvores, mas nada se específica 
sobre medidas compensatórias ou futuras plantações, há um ponto 
particularmente grave que tudo faremos para que seja repensado e 
revertido. Trata-se da opção pelo Jardim da Parada para localização 
da estação do metro em Campo de Ourique e a escolha por demais 
absurda do único jardim do bairro para abertura de dois poços de 
acesso ao subsolo e para instalação por tempo indeterminado do 
estaleiro de obras. 
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Um estaleiro que prevê o abate de 13 árvores, a possibilidade de abater uma Grevillea robusta 
de porte considerável, por se encontrar a 1m do poço Norte, e afectar árvores classificadas 
como a Sequoia sempervirens, que se encontra dentro do perímetro do estaleiro Norte, e o 
Taxodium, sendo que esta é uma árvore de pântanos e depende de águas subterrâneas, cujo 
acesso a elas poderá ser afectado com as obras. Acresce que não há informação nos 
documentos sobre o impacto que tais abates e movimentações no subsolo do jardim poderá 
igualmente ter nas restantes. Com efeito, a ciência já veio provar que as árvores são “seres 
sociais”, que comunicam através de uma teia de relações acima e abaixo do solo – uma wood 
wide web –  que é essencial ao seu equilíbrio, bem-estar e preservação.


De resto, instalar um estaleiro num jardim, nunca poderá ser uma “oportunidade, para [o] 
valorizar”, como afirma o parecer do arquitecto paisagista. Este parecer, e em geral todo o 
projecto, fazem tábua rasa do papel fundamental que as árvores, os maiores e mais antigos 
organismos vivos da Terra, têm nas cidades, nomeadamente a modelação das temperaturas, a 
captação de CO2, a filtração da poluição e a purificação do ar. Mesmo que se plantem novas 
árvores, estas levarão cerca de 20 anos até proporcionar os mesmos benefícios das árvores 
adultas existentes. 

Esta solução para a Plataforma em Defesa das Árvores não é a solução mais simples, mas é a 
solução mais complicada e também a mais anacrónica. Trata-se de um gravíssimo atentado à 
dignidade, ao património e à cultura da cidade, do bairro e das pessoas. Os jardins são, nos 
tempos que correm, espaços privilegiados de relação com a natureza 
mas também de tranquilidade segurança e refúgio, para pessoas e vida 
selvagem (árvores, pássaros e insectos polinizadores). Sob nenhum 
pretexto devemos aceitar a destruição de um jardim, um lugar que é dos 
cidadãos e que homenageia a comovente generosidade de quem o criou 
e a infinita paciência de todos os que diariamente o fazem chegar às 
gerações futuras. Destruir um jardim é destruir o que de mais valioso 
existe na natureza humana, a nossa cultura, aquilo que faz de nós seres 
civilizados. Como dizia Bernardo Soares no Livro do Desassossego, “um 
jardim é um resumo da civilização - uma modificação anónima da Natureza.”
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Exmo. Senhor  

Presidente do Conselho Directivo da 

Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. 

Dr. Nuno Lacasta 

 

Submetido no Portal Participa  

Fundo de Investimento Imobiliário Fechado Amoreiras (“FIIFA”), NIPC 720 008 158, 

representado pela GEF, SGOIC, com o NIPC 502 318 988, com sede em Lisboa, na Avenida 

Engenheiro Duarte Pacheco, Torre 2, 17.º andar, com o capital social de € 1.000.000,00, ora 

Interessado, vem, no âmbito do período de discussão pública referente à Avaliação de Impacte 

Ambiental (“AIA”) relativa ao “Prolongamento da Linha Vermelha entre São Sebastião e 

Alcântara do Metropolitano de Lisboa” (“Projecto”), ao abrigo do disposto nos artigos 15.º e 

29.º do Regime Jurídico da AIA (“RJAIA”), exercer o seu direito de: 

 

PARTICIPAÇÃO EM CONSULTA PÚBLICA 

o que faz nos termos seguintes: 

 

I. Do interesse em participar na discussão pública 

1) O Interessado 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  – cf. Docs. n.ºs 1 e 2, ora juntos. 

2) Importa sublinhar que o Alvará de Loteamento é antecedido, para além do procedimento 

de licenciamento da operação de loteamento, da elaboração e da subsequente aprovação 

e publicação do Plano de Pormenor da Artilharia Um (“PPAU”)1, que consagra a solução 

 
1 Cf. Resolução do Conselho de Ministros n.º 69/2005, de 17 de Março. 
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urbanística e arquitectónica a que corresponde o projecto que integra o Alvará de 

Loteamento. 

3) Conforme vem reconhecido no Estudo de Impacte Ambiental (“EIA”) colocado em discussão 

pública, o “traçado ferroviário para o metropolitano indicado no PP da Artilharia Um 

corresponde a uma versão antiga e entretanto abandonada, pelo que não coincide com o 

traçado agora proposto e em estudo”, resultando ainda claro que o “túnel da linha em 

análise se sobrepõe aos lotes L2 e L5 definidos no PP, ambos na subárea R, com vários usos 

propostos, nomeadamente lotes habitacionais, de comércio e serviços, arruamentos e os 

correspondentes alinhamentos arbóreos e estacionamentos”, decorrendo ainda dos “cortes 

que acompanham as peças desenhadas apresentadas como elementos de natureza 

complementar apresentam cortes tipo com 6 pisos de cave”, tornando-se “necessário 

assegurar a compatibilização do projeto de execução da linha em estudo e as propostas a 

concretizar no âmbito deste PP” 2. 

4) Refere-se, ainda, a tal propósito que “o Metropolitano de Lisboa tem vindo a reunir com a 

Câmara Municipal de Lisboa, de modo a garantir a total compatibilização da linha em 

desenvolvimento com o projeto que está a ser desenvolvido para a área do PP e que ainda 

não se encontra aprovado”, mais se referindo que “(e)ste último será devidamente 

compatibilizado com o projeto da Linha Vermelha, na área”3. 

5) Não obstante estas ressalvas, e sem prejuízo de um conjunto de outras situações de conflito 

que, como se verá em seguida, não terão sido identificadas no EIA, certo é que na “síntese 

da análise de compatibilidade do projeto com os IGT e as servidões administrativas e 

restrições de utilidade pública aplicáveis”, constante da Tabela 6 do Relatório Síntese, consta 

a menção da compatibilidade do Projecto com o PPAU, nos seguintes termos: 

 

 

 
2 Cf. pág. 294 do Relatório Síntese. 

3 Idem. 
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6) Cotejadas o Projecto, as principais peças desenhadas correspondentes à Estação de Metro 

das Amoreiras são as seguintes: 

a) Desenho n.-º ESTALEIROS - EIA - DES - 002 – 01 (referido como 1.30 no EIA), 

correspondente à planta do estaleiro associado à construção da Estação das Amoreiras; 

 

b) Desenho n.º EXP-EIA-DES-001-01 (referido como 1.47 no EIA), com identificação das 

áreas ocupadas a título temporário e definitivo para a construção da Estação de Metro 

das Amoreiras. 
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7) Ainda a respeito do local em causa, refere-se que “a estação Amoreiras, está localizada ao 

eixo da Av. Conselheiro Fernando de Sousa ao Km 0+616,221 e a uma profundidade de 

18,5m. Esta cota está condicionada por um coletor (que se prevê desviar)”4.  

8) Para além disso, embora se desconheça a data exacta de início dos trabalhos do Projecto, 

perante a anunciada retoma da execução das obras do Alvará de Loteamento, será quase 

certa a sobreposição da programação dos trabalhos, em termos que podem oferecer 

particulares dificuldades de coordenação de intervenções, durante um período muito 

significativo de 23 meses5. 

9) Diga-se, aliás, que para execução do prazo em causa no EIA se preconiza, como forma de 

optimizar a execução do Projecto, a “expropriação provisória dos terrenos do Quartel de 

Campolide adjacentes à estação” de modo a “prolongar a Av. C. Fernandes de Sousa até à 

Av. Duarte Pacheco”, em termos que, tanto quanto se intui tendo por base a concisão quase 

enunciativa do texto, permitiriam desviar o trânsito ou libertar vias de outro modo ocupadas 

com o estaleiro de obra. 6 

10) Ora, como se verá em seguida, o que vem alegado no EIA parte marcadamente de um 

equívoco. Equívoco que, como poderá em alguma medida decorrer da circunstância de, em 

2019, na sequência de prévia concertação com a Câmara Municipal de Lisboa (“CML”) e da 

realização de um concurso de ideias internacional para o qual foram convidados arquitectos 

nacionais e internacionais de renome, o Interessado ter submetido um pedido de alteração 

da licença de operação de loteamento correspondente ao supra referido alvará e, em 

simultâneo, ter solicitado a revogação do PPAU, enquanto condição  sine qua non para 

viabilizar a preconizada alteração da licença de operação de loteamento (dando, assim, 

origem ao Processo n.º 23/URB/2019). 

11) Malogradamente, por razões em tudo alheias ao FIIFA, decorridos três anos desde a 

submissão do pedido em causa, não foi possível concluir-se os procedimentos 

administrativos de que dependia a reconfiguração do loteamento urbano em causa, razão 

pela qual, após inúmeras tentativas para evitar fazê-lo, o Interessado se viu constrangido a 

 
4 Idem, pág. 48. 

5 Cf. pág. 83 do Relatório Síntese do EIA. 

6 Idem, pág. 125. 
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comunicar à CML que retomaria a execução das obras preconizadas no Alvará de 

Loteamento – cf. Documento n.º 3, ora junto7. 

12) Ver-se-á na secção seguinte, aliás, que ainda que não esteja isento de conflitos, o grau de 

contradição entre o Projecto e a proposta de reformulação da operação de loteamento 

urbano é significativamente inferior àquele que se verifica com o PPAU e com o que se 

encontra preconizado no Alvará de Loteamento. 

13) Assim, de modo a evitar que o procedimento de AIA seja decidido com um erro nos 

respectivos pressupostos – que inquinaria de forma decisiva a respectiva validade –, por um 

lado, e para assegurar a devida compatibilização e conciliação de interesses públicos e 

privados (próprios do FIIFA e dos respectivos stakeholders) em presença, por outro lado, é 

por demais evidente o interesse e a premência da presente participação na consulta pública 

em curso. 

 

II. Das razões concretas subjacentes à participação pública 

A. Por referência ao PPAU e ao Loteamento Vigente 

1. Da afectação dos pisos em cave nos lotes do PPAU 

14) Conforme resulta dos Desenhos n.º 5.2.2. (Elementos Complementares da Proposta – 

Plantas de Edificação – Cortes), n.º 5.2.3.a (Elementos Complementares da Proposta – 

Plantas de Edificação – Esquema de Pisos – Lote 1), n.º 5.2.3.e (Elementos Complementares 

da Proposta – Plantas de Edificação – Esquema de Pisos – Lote 5) e n.º 5.2.3.f (Elementos 

Complementares da Proposta – Plantas de Edificação – Esquema de Pisos – Lote 6) do PPAU, 

encontra-se previsto um número significativo de pisos em cave (até a um máximo de 6), na 

“Área R” do PPAU (cf. Documentos n.os 4 a 7, ora juntos). 

15) A circunstância de existir um tal número significativo de pisos em cave decorre do modelo 

urbano preconizado no PPAU, que prevê a criação de uma quantidade muito significativa de 

estacionamento público e privado em subsolo, apenas viável mediante a construção de 

vários pisos em subsolo, conforme resulta claro do Desenho n.º 1.1. (Elementos 

 
7 Obras, de resto, que haviam, entretanto, sido suspensas para evitar ter de proceder à demolição de intervenções 

entretanto realizadas pela CML no tecido urbano, em termos contraditórios com o PPAU. 
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Constituintes – Planta de Implantação) e do Desenho n.º 5.3.2. (Elementos Complementares 

da Proposta – Plantas de Rede Viária – Planta de Estacionamento) do PPAU (cf. Documentos 

n.os 8 e 9, ora juntos). Importa referir, a propósito do Desenho n.º 5.3.2. (Elementos 

Complementares da Proposta – Plantas de Rede Viária – Planta de Estacionamento) do 

PPAU, que o mesmo integra a resolução do Conselho de Ministros que ratificou o plano em 

causa. 

16) Assim, como é evidente, o projecto desenvolvido e que subjaz ao Alvará de Loteamento 

prevê de forma inequívoca a instalação de um número significativo de pisos em subsolo nos 

lotes da “Área R” – cf. planta de síntese, ora junta como Documento n.º 10. 

17) Num tal quadro, importaria que a compatibilidade do túnel do metropolitano com a 

construção dos pisos em subsolo prevista no Alvará de Loteamento fosse devidamente 

demonstrada, desde logo mediante o cruzamento efectivo entre as peças desenhadas do 

Projecto [cf. Desenhos n.º LVSSA ML EIA ALT 000 000 DW 81001 e n.º LVSSA ML EIA ALT 000 

000 DW 81002, também referidos como 1.48 1/14 e 2/14) e as peças do PPAU ou do projecto 

titulado pelo Alvará de Loteamento. 

18) Tanto mais que, mantendo-se o túnel ao nível dos carris com uma cota entre 83 e 84m, não 

há como evitar concluir pela incompatibilidade com a cave de estacionamento do Lote 1, 

que vai até à cota 85, tornando-se patente, considerando todo o volume que a galeria do 

metro irá ocupar, juntamente com a zona de protecção, a incompatibilidade entre o previsto 

no PPAU/Alvará de Loteamento e o Projecto – cf. planta de sobreposição ora intercalada. 
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2. Outras situações de conflito 

19) Resulta do já referido Desenho n.º 1.1. (Elementos Constituintes – Planta de Implantação) 

do PPAU – i.e., à respectiva Planta de Implantação – que se preconiza um determinado 

traçado viário, no cruzamento entre a Avenida Conselheiro Fernando de Sousa, e a Avenida 

Engenheiro Duarte Pacheco (cruzamento das Amoreiras). 

 

20) No entanto, cotejado o Projecto, contrariamente ao que sucede com as demais estações de 

metro, não se encontram as peças desenhadas correspondentes à Estação de Metro das 

Amoreiras, existindo tão-só: 

a) Uma representação da mesma e do respectivo estaleiro no Desenho n.º ESTALEIROS - 

EIA - DES - 002 – 01 (referido como 1.30 no EIA, supra inserido), correspondente à planta 

do estaleiro associado à construção da Estação das Amoreiras; 

b) A identificação das áreas ocupadas a título temporário e definitivo para a construção da 

Estação de Metro das Amoreiras no Desenho n.º EXP-EIA-DES-001-01 (referido como 

1.47 no EIA). 

21) Cruzando a proposta com o PPAU e com Alvará de Loteamento aprovado (cf. Documentos 
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n.os 11 a 13, ora juntos), resulta inequívoco que existe uma sobreposição entre: 
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a) A área de implantação da Estação de Metro das Amoreiras e o traçado viário previsto, 

embora tal não ofereça, em princípio, qualquer tipo de reserva, por ser construída em 

subsolo; 

b) As saídas da Estação de Metro das Amoreiras – que se presume corresponderem às 

“áreas de ocupação definitiva” assinalada na Planta de Expropriações – e: 

i) O traçado viário previsto no PPAU e no Alvará de Loteamento, na parte relativa ao 

acesso ao arruamento interior do loteamento a partir da Avenida Eng.º Duarte 

Pacheco (cf. excertos das plantas de sobreposição, infra); 
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ii) O traçado viário, lugares de estacionamento e elementos arbóreos previstos no 

PPAU e no Alvará de Loteamento, na parte relativa ao acesso na Avenida 

Conselheiro Fernando de Sousa (cf. excerto da planta de sobreposição, infra); 

 

iii) A rede de iluminação pública e a rede de recolha de águas residuais domésticas e 

pluviais existentes e previstas no Alvará de Loteamento8, também na parte relativa 

ao acesso na Avenida Conselheiro Fernando de Sousa (cf. excertos das plantas de 

 
8 O desvio de tal colector está, aliás, expressamente assumido no EIA (cf. pág. 48 do Relatório Síntese). 
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sobreposição, infra); 

 

 

 

3. Conflitos quanto à execução do Projecto 

22) Por último, como já foi acima referido, encontrando-se a ser retomada a execução das obras 

de urbanização do Alvará de Loteamento, verifica-se um notório conflito entre a realização 

das mesmas, bem como a realização das obras de edificação nos lotes que o FIIFA pretende 

promover, e a execução da Estação das Amoreiras preconizada no Projecto. 

23) Considerando o impacte causado no tráfego das obras infraestruturais previstas num e 

noutro caso, torna-se premente salvaguardar a necessária compatibilização entre projectos 

e concertação de intervenções de transformação urbanística, sob pena de causar grave 

prejuízo aos interesses públicos e privados em presença – desde logo, com o adiamento ou 

perduração no tempo de obras que obriguem ao fecho das vias em causa. 

 

B. Por referência ao Loteamento Proposto 

24) Em relação à proposta de loteamento que, nos termos supra referidos, foi apresentada, 

também se vislumbram conflitos com o projecto em causa, no que se refere: 
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a) À compatibilidade do projecto urbanístico com a construção do túnel ao nível dos carris 

com uma cota entre 83 e 84m, impactando a cave de estacionamento do Lote 2.2 e do 

Lote 3 que têm as suas caves de estacionamento até à cota 90 e 95, respetivamente, 

tornando-se patente, considerando todo o volume que a galeria do metro irá ocupar, 

juntamente com a zona de protecção, tal incompatibilidade – cf. plantas de 

sobreposição ora juntas como Documentos n.os 14  a 16. 

 

b) À rede de telecomunicações (existente e a executar), à rede eléctrica (existente e a 

executar) e à rede viária, mais concretamente, à ciclovia e ao passeio previstos. 
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III. Implicações jurídicas 

A. Notas prévias de enquadramento 

1. Da função da Avaliação de Impacte Ambiental 

25) Como resulta da lei, por avaliação de impacte ambiental/AIA entende-se o “instrumento de 

carácter preventivo da política de ambiente, sustentado: i) Na elaboração de um estudo de 

impacte ambiental; ii) Na realização de consultas públicas e de consultas a entidades 

competentes em razão da matéria; iii) Na análise pelas autoridades competentes da 

informação apresentada no estudo e de eventual informação suplementar fornecida pelo 

proponente ou decorrente das consultas efetuadas; e iv) Na conclusão fundamentada pela 

autoridade de avaliação de impacte ambiental sobre os efeitos significativos do projeto no 

ambiente, bem como a identificação e proposta de medidas que evitem, minimizem ou 

compensem esses efeitos, tendo em vista uma decisão sobre a viabilidade da execução de 

tais projetos e respetiva pós-avaliação” [cf. artigo 2.º, alínea d) RJAIA]. 

26) Como é consabido, a realização de um tal procedimento decorre da obrigação de os 

“programas, planos e projetos, públicos ou privados, que possam afetar o ambiente, o 

território ou a qualidade de vida dos cidadãos” serem “sujeitos a avaliação ambiental prévia 

à sua aprovação, com vista a assegurar a sustentabilidade das opções de desenvolvimento” 

[cf. artigo 18.º, n.º 1 da Lei de Bases do Ambiente (“LBA”)9]. 

27)  E tem como objectivo primordial o de garantir “que o processo de tomada de decisão 

integra a ponderação dos impactes relevantes em termos biofísicos, económicos, sociais, 

culturais e políticos, tendo em conta, entre outros, o estado do ambiente, a avaliação entre 

alternativas, o cenário de referência, e os impactes cumulativos com outros 

desenvolvimentos programados ou implementados, bem como os contributos recebidos 

através de consulta e participação pública, contemplando ainda uma análise do ciclo de vida 

no caso de projetos suscetíveis de causarem impactes ambientais adversos significativos” 

(cf. artigo 18.º, n.º 2 da LBA). 

28) O procedimento de AIA corresponde, assim, a um caso paradigmático de aplicação do 

princípio da imparcialidade na sua vertente activa ou positiva, isto é, o “dever, por parte 

da Administração Pública, de ponderar todos os interesses públicos secundários e os 

 
9 Retomada, para o caso concreto da AIA de projectos sujeitos a tal procedimento, no artigo 1.º, n.º 2 do RJAIA. 



 

SOFIA GALVÃO Advogados | 14 

 

interesses privados legítimos, equacionáveis para o efeito de certa decisão, antes da sua 

adopção”, devendo “considerar-se parciais os actos ou  comportamentos que 

manifestamente não resultem de uma exaustiva ponderação dos interesses juridicamente 

protegidos” 10. Tal “obrigação de ponderação comparativa implica um apreciável limite à 

discricionariedade administrativa, não só pela exclusão que comporta de qualquer valoração 

de interesses estranhos à previsão normativa, mas principalmente porque o real poder de 

escolha da autoridade pública só subsiste onde a protecção legislativa dos vários interesses 

seja de igual natureza e medida”11. Assim, a ausência de ponderação dos diferentes 

interesses em jogo é, pois, o vício em que o princípio da imparcialidade aparece a suportar, 

ao lado dos restantes princípios jurídicos, a injunção de racionalidade decisória, 

caracterizando-se, justamente, “por reflectir a decisão que não é sustentada numa 

ponderação”, sendo assim a ausência de ponderação (bem como uma ponderação 

insuficiente ou mal feital), “um vicio da decisão que traduz a realização de um processo de 

decisão aleatório, no qual não são ponderados os interesses em jogo”12. 

29) Note-se a esse respeito, que a vertente activa do princípio da imparcialidade corresponde, 

de resto, ao exercício imprescindível – a par do dever de fundamentação das decisões 

administrativas, de que é indissociável – para a aplicação prática dos demais princípios 

gerais da actividade administrativa constitucionalmente reconhecidos, nomeadamente os 

princípios da prossecução do interesse público no respeito pelos interesses dos particulares, 

da proporcionalidade, da igualdade, da boa-fé e da tutela da confiança e da justiça e 

razoabilidade [cf. artigos 266.º, n.º 2 da Constituição da República Portuguesa (“CRP”) e 4.º, 

6.º, 7.º, 8.º e 10.º do Código do Procedimento Administrativo (“CPA”)].  

30) Princípios que, consabidamente, enformam a actividade administrativa de duas formas: 

a) Por um lado, por força da própria natureza da actuação administrativa, alicerçada na 

sujeição ao princípio da legalidade13 – fundamento e limite da respectiva actuação –, no 

quadro do qual os princípios fundamentais e os direitos, liberdades e garantias dos 

 
10 Cf. FREITAS DO AMARAL, Curso de Direito Administrativo, Curso de Direito Administrativo, Vol. II, Coimbra, 2004 (4.ª 

reimpressão da edição de 2001). 

11 Idem. 

12 in obra citada, pp. 158 e 159. 

13 Cf. artigos 266.º, n.º 2 da CRP e 3.º do CPA. 
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cidadãos definidos a nível supralegal, na CRP, assumem um valor (e um papel) rector14; 

b) Por outro lado, por força da própria parametrização da margem de livre decisão 

administrativa que possa existir, a qual não se apresenta como um domínio isento de 

limites, mas antes como “um espaço funcional e materialmente jurídico (…) onde a 

Administração tem de respeitar escrupulosamente as vinculações legais, actuar segundo 

os princípios jurídicos fundamentais (igualdade, proporcionalidade, justiça, 

imparcialidade, boa fé e racionalidade, entre outros) e observar estritamente os direitos, 

liberdades e garantias dos cidadãos”15. 

31) E tanto mais relevância ganha o princípio da imparcialidade na vertente activa quando a 

aferição e ponderação dos interesses em presença convoca um diagnóstico da realidade 

existente – nos seus termos jurídicos e fácticos – e um exercício de prognose de como tais 

interesses serão afectados pelo Projecto, como sucede com qualquer procedimento de AIA. 

 

2. Da heterovinculação dos planos municipais de ordenamento do 

território 

32) Consabidamente, é "aos planos municipais de ordenamento do território que cabe a tarefa 

fundamental de classificação e qualificação do solo”, sendo que a “primeira tarefa 

determina o destino básico do solo; a segunda define, com respeito, pela sua classificação 

básica, o conteúdo do aproveitamento do solo por referência às potencialidades de 

desenvolvimento do território, consistindo na identificação de distintas categorias que 

indicam a utilização dominante que nelas pode ser instalada ou desenvolvida”16. 

33) Por outras palavras, surge como função dos planos municipais de ordenamento do território 

 
14 Importa recordar que a aplicabilidade directa das normas de direitos, liberdades e garantias significa a vinculação 

das entidades públicas aos órgãos da Administração Pública, vinculação que é tanto mais significativa quanto maior 

for a margem de livre decisão (enquanto discricionariedade ou margem de livre apreciação) de que beneficia a 

Administração Pública [nesse sentido, vide, por todos, JOSÉ JOAQUIM GOMES CANOTILHO, op. cit. p. 419 e JOSÉ DE MELO 

ALEXANDRINO, “Direitos Fundamentais. Introdução Geral”, Cascais, Principia, 2007, p. 90]. 

15 FERNANDO ALVES CORREIA, Manual de Direito Urbanístico, Vol. I, 3.ª edição, Coimbra, 2006, p. 535. No mesmo sentido, 

DIOGO FREITAS DO AMARAL, Curso de Direito Administrativo, Vol. II, Coimbra, 2004 (4.ª reimpressão da edição de 2001), 

p. 80. 

16 FERNANDA PAULA OLIVEIRA, Direito do Urbanismo. Do Planeamento à Gestão, 2.ª edição, AEDRL, Braga, 2015, p. 97. 
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“a conformação do direito de propriedade do solo”, significando “que o plano tem como 

efeito o estabelecimento de prescrições que vão tocar a própria essência do direito de 

propriedade, através da classificação do uso e destino do solo, da divisão do território em 

zonas e da definição dos parâmetros a que deve obedecer a ocupação, uso e transformação 

de cada uma delas”17.  

34) São “os planos municipais”, enquanto “instrumentos de natureza regulamentar, aprovados 

pelos municípios, que fixam o regime de uso do solo, isto é, as vocações e os destinos das 

parcelas de terrenos, incluindo a urbanização e edificação”, encontrando-se neles “a 

resposta à questão de saber se, numa concreta parcela de terreno, é possível construir e, em 

caso afirmativo, quais os indicadores e parâmetros urbanísticos”, sendo “a função 

conformadora do direito de propriedade do solo (…) mais intensa e incisiva nos planos de 

pormenor do que nos planos de urbanização e mais profunda nestes do que nos planos 

directores municipais”18. 

35) Num tal quadro, recorda-se que resulta da lei que os “planos territoriais de âmbito 

intermunicipal e municipal vinculam as entidades públicas e ainda, direta e imediatamente, 

os particulares” [cf. artigo 46.º, n.º 2 da Lei de Bases dos Solos, Ordenamento do Território 

e do Urbanismo (“LBSOTU”) e artigo 3.º, n.º 2 do Regime Jurídico dos Instrumentos de 

Gestão Territorial (“RJIGT”)]. 

36) Mais: tamanho é o grau de vinculação das autoridades públicas ao cumprimento dos 

instrumentos de gestão territorial e, em particular, ao cumprimento dos planos municipais 

de ordenamento do território, que “[s]ão nulos os atos praticados em violação de qualquer 

plano de âmbito intermunicipal ou municipal aplicável” (cf. artigo 130.º, n.º 1 do RJIGT), não 

distinguindo o legislador o tipo de actos em causa. Nas palavras do Prof. FERNANDO ALVES 

CORREIA, verifica-se a “heterovinculação deste tipo de planos, pois os diferentes tipos de 

planos vinculam todas as entidades publicas”19. 

 

 
17 FERNANDO ALVES CORREIA, Manual de Direito do Urbanismo – Volume I, Almedina, Coimbra, 2001, pp. 248 e ss.. 

18 Idem. 

19 Idem, pág. 261. 
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3. Da vinculação jurídica ao respeito pelo previsto no Alvará de 

Loteamento 

37) Como também resulta da lei, a “licença [para a realização de operações urbanísticas] ou as 

autorizações de utilização só podem ser revogadas nos termos estabelecidos na lei para os 

atos constitutivos de direitos” [cf. artigo 73.º, n.º 1 do Regime Jurídico da Urbanização e 

Edificação (“RJUE”)], ou seja, nos termos do artigo 167.º, n.º 2 do CPA. 

38) Aplicando-se, em termos gerais, à modificação de actos administrativos constitutivos de 

direitos os mesmos condicionamentos à revogação de tais actos (cf. artigo 173.º, n.º 1 do 

CPA), é evidente, no presente caso, a inviabilidade de enquadramento da situação em 

análise aos casos em que se admite a unilateral imposição de alteração ou revogação do 

acto administrativo em causa. 

39) Importando sublinhar, in casu, que a única excepcional situação de modificabilidade das 

licenças de operação de loteamento é a prevista no artigo 48.º, n.º 1 do RJUE, em que se 

admite tal alteração “por iniciativa da câmara municipal desde que tal alteração se mostre 

necessária à execução de plano municipal ou intermunicipal de ordenamento do território 

ou área de reabilitação urbana”. 

 

B. Regresso ao caso concreto e conclusão 

40) Atento o que antecede, resulta evidente a existência de um erro nos pressupostos de facto 

e de direito do EIA, no Descritor “Uso do Solo e Ordenamento do Território”, porquanto, 

como se viu, não se verifica a propalada compatibilidade do projecto com o PPAU ou com o 

Alvará de Loteamento em vigor, nem tão-pouco resulta claro terem sido sopesados os 

impactes ambientais advenientes da execução simultânea do Projecto e do 

desenvolvimento urbano preconizado no plano municipal de ordenamento do território e 

na licença de operação de loteamento em causa.  

41) Demonstra-se, pois, incumprido o dever de adequada ponderação de todos os interesses 

juridicamente relevantes em presença, inerente ao já referido princípio da imparcialidade 

(na sua vertente activa) e muito em particular aos procedimentos de AIA, atenta a respectiva 

função de diagnóstico do existente e de análise prospectiva, de prognose, da situação 

futura, após a conclusão do Projecto. 
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42) Mais: estando preconizada a realização de obras de construção (inclusivamente com 

expropriações e ocupações temporárias) que são, por um lado, legalmente inadmissíveis 

porque desde logo contrárias ao PPAU em vigor e, por outro lado, determinam uma 

impossibilidade subsequente da execução do referido PPAU e da operação de loteamento 

licenciada e titulada sob a égide do mesmo, tal implica: 

a) Procedimentos de dinâmica de planeamento territorial (cf. artigo 18.º, n.º 6 do RJAIA), 

que assegurem a conformidade do projecto com o regime de uso do solo vigente – i.e., 

com o PPAU na sua totalidade; 

b) Uma alteração da licença de operação de loteamento vigente, em termos que 

dependem, por sua vez, da conclusão do procedimento de dinâmica de planeamento 

territorial que viabilize tal alteração, em termos a promover pelo Município de Lisboa 

(cf. artigo 48.º do RJUE); 

c) A indemnização do FIIFA pelos eventuais prejuízos causados pela inviabilização da 

execução do PPAU e das obras preconizadas no Alvará de Loteamento nas condições e 

nos prazos pretendidos. 

43) Ainda que não se abdique da diligente defesa dos interesses legítimos do FIIFA, assinala-se 

que não se pretende, com a presente participação em Consulta Pública, contestar o 

meritório projecto de expandir a rede de metro em Lisboa, assim que o mesmo seja 

expurgado dos erros nos pressupostos (de facto e de direito) que o afligem. Tanto assim é 

que, no malogrado ensejo de promover uma alteração do projecto do Alvará de 

Loteamento, se procurou sempre concertar tal projecto com a linha e estação do metro. 

44) O que se pretende, na verdade, é que ao abrigo dos princípios constitucionais que regem a 

actividade administrativa da prossecução do interesse público no respeito pelos interesses 

privados, da proporcionalidade, da boa-fé e da tutela da confiança e da justiça e da 

razoabilidade, se condicione a execução do Projecto 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 
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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. 

45) 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 

infra-estruturais 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. 

 

Junta: Procuração e 16 Documentos. 

 

Os Advogados 

 

 

 



 

 

PROCURAÇÃO    

 

Fundo de Investimento Imobiliário Fechado Amoreiras (“FIIFA”), NIPC 720 008 158, representado pela 

GEF, SGOIC, com o NIPC 502 318 988, com sede em Lisboa, na Avenida Engenheiro Duarte Pacheco, 

Torre 2, 17.º andar, com o capital social de € 630.000,00, neste acto representado por Fernando Pedro 

Silva Gomes, na qualidade de Presidente do Conselho de Administração, pelo presente constitui 

seus bastantes procuradores a Dr.ª SOFIA GALVÃO, o Dr. HUGO NUNES, e o Dr. LUÍS MOITINHO DE 

ALMEIDA Sócios da “Sofia Galvão, Hugo Nunes & Associados, Sociedade de Advogados, R.L.”, 

com escritório na Rua Nova da Trindade, n.º 1, 4.º andar, 1200-301 Lisboa, , aos quais confere 

poderes para a representarem no âmbito da Consulta Pública referente ao procedimento de 

avaliação de impacte ambiental do projecto de “Prolongamento da Linha Vermelha entre São 

Sebastião e Alcântara do Metropolitano de Lisboa”.  

 

 

Lisboa, 2 de junho de 2022 

 

______________________________ 

Fernando Pedro Silva Gomes 
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PARTICIPAÇÃO PÚBLICA  

Avaliação de Impacte Ambiental 

Prolongamento da Linha Vermelha entre São Sebastião 

e Alcântara do Metropolitano de Lisboa 

Autor: Filipe Alexandre Casaca Lavrador. 

Residente: Algés – Oeiras. 

02/06/2021 

 

INTRODUÇÃO 

A presente empreitada de 4 km, permite fazer chegar uma infraestrutura pesada de 

transporte coletivo a quatro novas localizações da cidade. Destas, duas carecem 

efetivamente de uma solução com mais capacidade daquela que a atual rede de transporte 

coletivo oferece: Amoreiras e Campo de Ourique. 

Permite também dotar Alcântara com o modo metropolitano, através de uma linha que 

fará um percurso interior à atual linha ferroviária de Cintura. Tal potenciará o que 

Alcântara já é, uma plataforma intermodal que une vários destinos na cidade de Lisboa e 

para outros municípios: Vila Franca de Xira, Loures, Oeiras, Cascais, Seixal, Setúbal, 

Sesimbra e Almada, pelos serviços da CP, da Carris e da Carris Metropolitana. 

Esta empreitada tem o efeito bastante dissuasor do uso do transporte individual, 

contribuindo para melhorar a atratibilidade do serviço de transporte coletivo em vários 

dos eixos atualmente explorados pelas carreiras 742, 756, 720 e 738 da Carris. 

 

Ainda assim, expresso a minha perplexidade por este empreendimento ter avançado 

primeiro que a integração da linha de Cascais na linha de Cintura, obra que permitiria 

oferecer um serviço suburbano de grande qualidade, reduzir a pressão sobre Alcântara e 

aumentar a atratibilidade de um serviço já existente e com grande procura. 

 

PARTICIPAÇÃO 

Sobre o projeto de construção de via ferroviária para o Metropolitano de Lisboa, entre 

São Sebastião e Alcântara, e esta consulta pública tenho a tecer os seguintes comentários: 

 

1. Destaco de forma muito positiva, a designação de estações, em respeito com a 

designações mais comuns e usadas e em respeito com a memória dos locais e com a 

designação afetiva da população para com os mesmos. As designações escolhidas são 

intuitivas e não deixam lugar a confusões. 

 

2. Amoreiras - De acordo com as plantas fornecidas existe a reformulação do nó viário 

das Amoreiras. Ora, face ao apresentado, parece que a circulação de transporte 

coletivo à superfície ficará bastante condicionada, por não se prever a instalação de 

vias dedicadas ou refúgios para efetuar paragens com maior segurança e comodidade. 

Tal em nada contribui para o aumento qualidade do transporte coletivo. 



Tendo em conta que aquele nó é transitado por várias carreiras suburbanas e por uma 

das principais da Carris - 758 - deveria estar prevista a construção de vias dedicadas 

ao transporte coletivo e de um espaço onde estas carreiras pudessem efetuar paragem 

de forma a que se lhes garantisse fluidez e um fácil e intuitivo transbordo entre elas e 

o ML. 

 

3. Artilharia 1 - Está previsto o atravessamento dos terrenos da Artilharia 1, junto a 

Campolide. Ora, tendo sido nestes terrenos que se registaram as graves infiltrações 

no túnel ferroviário do Rossio em 2004, quais são os procedimentos previstos para: 

a. Evitar que tais situações ocorram no túnel do metropolitano? 

b. Evitar novos efeitos no túnel ferroviário do Rossio? 

c. Evitar danos no túnel ferroviário do Rossio, pela construção e exploração do túnel 

do metropolitano? 

 

4. Em Alcântara, levantam-se questões sobre o traçado que, proveniente de S.Sebastião, 

chega a Alcântara, designadamente a travessia sobre o vale de Alcântara: 

a. "Por que esta solução de cruzar, neste ponto, junto à simbólica entrada de Alcântara 

(junto à passagem de nível)? 

b. “Por que não situando-a para montante? 

c. “Por que não situando-a para a zona prevista no Plano de Urbanização de 

Alcântara?" 

Nos documentos, remetem-se essas respostas para a geração de procura ser superior 

na localização agora levada a discussão, apresentando-se esta também como a que 

menores impactos gera. A hipótese do viaduto ser colocado mais a montante, levaria 

a uma estação no interior do bairro do Alvito, ou seja, mais demolições e fraturas 

sociais. 

Mas isto tem de ser explicado às pessoas!  

Não se pode deixar esta explicação no meio de um relatório com centenas de páginas, 

precisamente quando Alcântara é o ponto de várias discórdias neste projeto. 

 

5. Os habitantes e os trabalhadores de Alcântara têm de participar neste tipo de decisões, 

para que tomem delas conhecimento, para que percebam a forma e para que percebam 

por que é que a empreitada vai mudar as suas vidas e a do seu bairro, a dos seus locais, 

carregados de símbolos e histórias. 

Se o ML quer chegar a Alcântara, tem que chegar primeiro às pessoas de Alcântara - 

que estão tão expectantes quanto assustadas! - para que todo o processo se torne mais 

fácil e fluído. Os alcantarenses estão cansados de ver a sua terra ser usada para o tal 

de "benefício comum e geral", sem que com isso tirem partido ou tenham benefícios. 

Está nas mãos do Metropolitano de Lisboa inverter essa história, porque este projeto 

pode beneficiar Alcântara. 

 

6. Alcântara e todo o vale vivem numa situação precária. Atuar com remendos, servindo-

se de Alcântara e da sua população uma vez mais para fazer uma obra que, durante a 

sua construção, trará um impacto brutal ao nível das condições de vida já de si 



precárias é uma solução que abre mais feridas do que o que os remendos que se 

querem meter.  

Máxime, durante as fases de exploração, não nos foram dadas esclarecimentos 

suficientemente evidentes para a redução do barulho junto do viaduto aquando da 

passagem dos comboios entre as 06h30 e as 01h00, algo que deveria ser tornado 

bastante explícito. 

 

7. O processo foi muito pouco participado. Dos processos mais top-down dos últimos 

anos, num projeto que mais radicalmente alterará o tecido de Alcântara. Os medos 

observados durante a sessão de esclarecimento ocorrida a 26 de maio último no 

auditório do Alto dos Moinhos, mesmo numa sala demasiado vazia, denunciam o 

processo fechado e entrincheirado na masmorra do metropolitano, que a população 

sente dificuldade em perceber melhor e torná-lo seu, torná-lo vivo, participado. Na 

sessão de esclarecimento, apesar de diligentemente serem respondidas todas as 

perguntas, notava-se claramente o tom de solução final, conforme a população fez por 

protestar de viva voz. 

 

CONCLUSÃO 

Em conclusão, o facto do ML não tomar a iniciativa de  multiplicar as sessões de 

esclarecimento ao longo dos 4 km de obra - sobretudo em Alcântara onde a ferida será 

maior - denota a opacidade da masmorra desta empresa, querendo levar pela sua fé a sua 

visão, sem se preocupar com a voz dos habitantes e trabalhadores nas zonas que irão 

sofrer com as obras e com as opções de traçado escolhidas. 

 

Aparentemente, o que todo o processo de discussão fez transparecer aos cidadãos é que 

os danos são colaterais. Às tantas, porque o promotor da empreitada a envolve numa capa 

que diz: "é para vosso bem". 

 

 

Filipe Alexandre Casaca Lavrador 



Petição para salvar a 
muralha e a guarita do Baluarte do Livramento 

 
Para: 
Exmo. Sr. Presidente da Câmara de Lisboa 
Exmo. Sr. Presidente do Conselho de Administração do Metropolitano de Lisboa-EP 
Exmo. Sr. Ministro do Ambiente e da Ação Climática 
 
À atenção do Senhor Presidente da Assembleia Municipal de Lisboa 
À atenção dos Senhores Deputados Municipais da AML 
À atenção do Senhor Presidente da Assembleia da República 
À atenção dos Senhores Deputados da Assembleia da República 

Nós, Abílio Costa Ribeiro, cartão de cidadão nº 6225394, António Manuel Cara Nova 
Gomes, cartão de cidadão n.º 8561338, Laurindo Basílio Azevedo Santos, cartão de 
cidadão n.º 5337073, Edgar Francisco Dias Valles, cartão de cidadão n.º 06156510, 
Valentino Manuel Francisco Xavier Viegas, cartão de cidadão n.º 07083899 e José Filipe 
da Purificação Monteiro, cartão de cidadão n.º 6034937, e os abaixo-assinados, tomamos 
conhecimento que o trabalhos de expansão da Linha Vermelha irão, a concretizar-se o 
projeto inicial, suprimir e, muito possivelmente, desfigurar uma grande parte da muralha do 
Baluarte do Livramento e a histórica guarita. 

Tem sido noticiado que uma parte da muralha, na área em que o túnel e o viaduto se 
encontrarem, será amputada, definitivamente, e a outra parte será “desmontada” para, 
posteriormente, ser reconstruída e reforçada estruturalmente. Mesmo que a evolução 
tecnológica o permita, quando reconstruída, a muralha sobrevivente das guerras de 
Restauração, já não será a mesma. 

Sucede que o Baluarte do Livramento é uma construção militar edificada no século XVII, 
constituindo um monumento histórico que, nas guerras de Restauração da Independência 
(1640-1668), fazia parte da linha defensiva da cidade de Lisboa. Faz parte da memória 
colectiva do povo português, em que se alicerça a História de Portugal. A preservação deste 
monumento histórico constitui uma obrigação, não menos importante do que sucedeu em 
outras situações, que levaram os responsáveis políticos e adotar medidas de salvaguarda. 

O exemplo mais conhecido é o das gravuras rupestres do Vale do Coa, mas outros 
exemplos existem de garantia do património cultural e histórico  

Apelamos, por conseguinte, a todos os responsáveis políticos para que o projeto seja 
revisto, de forma a garantir a preservação integral do Baluarte do Livramento. 

A muralha e a guarita do Baluarte do Livramento fazem parte do Património Nacional e da 
memória colectiva lisboeta e de Portugal, pelo que nunca serão demais os esforços para 
garantir a sua sobrevivência, numa época em que se perdem, cada vez mais, as referências 
do passado.  

Um povo que não respeita o passado perde a sua identidade! 

 



 

 

 

 

 

ANEXO III 
Presenças 
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