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Regime

Nº Processo Aplicáveis Solicitados
Indicador de 

enquadramento

Data de 
Emissão

Data de 
Validade

Prorrogação 
da validade Eficácia

Sentido da 
decisão

Entidade 
Licencia

dora

AIA PL20180315002493 X X

Anexo II, n.º 10, 
alínea h) (as)do 
Art.º 1º, n.º 3 b), 
i) do DL151-B
/2013, de 31 de 
outubro

16-11-
2018

15-11-
2022

- Sim
Favorável 
Condiciona
da

Agência 
Portugu
esa do 
Ambient
e

AIA PL20201228001810 X X

Anexo II, n.º 10, 
alínea h) - Artigo 
1.º, nº 3, alínea 
b), subalínea i), 
do Decreto-Lei n.
º 151-B/2013, de 
31 de outubro, 
alterado e 
republicado pelo 
Decreto-Lei n.º 
152-B/2017, de 
11 de dezembro

05-04-
2021

04-04-
2025

- Sim
Conforme 
condicionad
o
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Portugu
esa do 
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e

 

ENQUADRAMENTO

ENQ1 - SUMÁRIO

 

LOCALIZAÇÃO

LOC1.1 - Mapa
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Pedido de Informação Prévia aprovado (n.º) -

Documento comprovativo de Pedido de Informação Prévia (n.º) -

Vertice -

Meridiana -

Perpendicular à meridiana -

LOC1.2 - Pedido de Informação Prévia aprovado (n.º)

LOC1.3 - Documento comprovativo de Pedido de Informação Prévia (n.º)

LOC1.4 - Área poligonal
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Norte -

Sul -

Este -

Oeste -

Área impermeabilizada não coberta (m2) 0,00

Área coberta (m2) 0,00

Área total (m2) 0,00

Localização Zona Urbana (Dispersa ou Mista)

Código Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

T000007 Cumprimento das condições constantes da Declaração de Impacte Ambiental 
anexa ao presente TUA

Ver DIA anexa ao presente TUA Ver DIA anexa ao presente TUA

LOC1.5 - Confrontações

LOC1.6 - Área do estabelecimento

LOC1.7 - Localização

 

PRÉVIAS DESENVOLVIMENTO PE

PDev1 - Medidas /Condições gerais a cumprir
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Código Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

T000010 Cumprimento das condições constantes da Declaração de Impacte Ambiental 
(DIA) anexa ao presente TUA

Ver DIA anexa ao presente TUA Ver DIA anexa ao presente TUA

T000017 Condições constantes da Decisão de Conformidade Ambiental do Projeto de 
Execução (DCAPE) anexa ao presente TUA

Ver DCAPE anexa ao presente TUA Ver DCAPE anexa ao presente TUA

Código Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

T000011 Cumprimento das condições constantes da Declaração de Impacte Ambiental 
(DIA) anexa ao presente TUA

Ver DIA anexa ao presente TUA Ver DIA anexa ao presente TUA

T000018 Condições constantes da Decisão de Conformidade Ambiental do Projeto de 
Execução (DCAPE) anexa ao presente TUA

Ver DCAPE anexa ao presente TUA Ver DCAPE anexa ao presente TUA

 

PRÉVIAS CONSTRUÇÃO

PCons1 - Medidas /Condições gerais a cumprir

 

CONSTRUÇÃO

Const1 - Medidas / Condições gerais a cumprir

 

EXPLORAÇÃO

EXP1 - Medidas / Condições gerais a cumprir



Estado: Emitido

DATA DO DOCUMENTO: 05/04/2021

Para realizar a validação do documento e comprovar que o 
documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a 
"https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título 
Único Ambiental", indique o código do documento e de 
verificação apresentados.

CÓDIGO DOCUMENTO: D20210405000817

CÓDIGO VERIFICAÇÃO: 9db3-6df9-a36c-182b

PÁG. 
/6 7

Código Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

T000012 Cumprimento das condições constantes da Declaração de Impacte Ambiental 
anexa ao presente TUA

Ver DIA anexa ao presente TUA Ver DIA anexa ao presente TUA

T000019 Condições constantes da Decisão de Conformidade Ambiental do Projeto de 
Execução (DCAPE) anexa ao presente TUA

Ver DCAPE anexa ao presente TUA Ver DCAPE anexa ao presente TUA

Código Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

T000020 Condições constantes da Decisão de Conformidade Ambiental do Projeto de 
Execução (DCAPE) anexa ao presente TUA

Ver DCAPE anexa ao presente TUA Ver DCAPE anexa ao presente TUA

Código Tipo de informação/Parâmetros Formato de reporte Data de reporte Entidade

T000021

Condições constantes da 
Decisão de Conformidade 
Ambiental do Projeto de 
Execução (DCAPE) anexa ao 
presente TUA

Ver DCAPE anexa ao presente 
TUA

Ver DCAPE anexa ao presente 
TUA

Ver DCAPE anexa ao presente 
TUA

 

DESATIVAÇÃO/ENCERRAMENTO

ENC2 - Medidas / Condições a cumprir relativamente ao encerramentos e ou desativação da 
instalação

 

OBRIGAÇÕES DE COMUNICAÇÃO

OCom1 - Comunicações a efetuar à Administração
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Código Ficheiro Descrição

T000013 DIATUA_ML_ AIA3020.pdf Declaração de Impacte Ambiental (DIA)

T000022 AIA3020(RECAPE)_DCAPE(anexoTUA).pdf DCAPE - Decisão de Conformidade Ambiental do 
Projeto de Execução

 

ANEXOS TUA

Anex1 - Anexos
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Decisão sobre a Conformidade Ambiental do Projeto de Execução 

(Anexo ao TUA) 

  

Designação do projeto 

Projeto de Construção dos Toscos no Âmbito da concretização do Plano de 
Expansão do Metropolitano de Lisboa Prolongamento das Linhas Amarela e 
Verde (Rato-Cais do Sodré) - Lote 1 – Prolongamento Entre o Término da 
Estação do Rato e o Tímpano Norte da Estação Santos (Pk 0+000 Ao Pk 
1+319,729) 

Tipologia do projeto 
Anexo II, n.º 10, alínea h) do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, 
alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro  

Enquadramento no 

regime jurídico de AIA 

Artigo 1.º, nº 3, alínea b), subalínea i), do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de 
outubro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de 
dezembro 

Localização 

(freguesias e concelho) 
Concelho de Lisboa. Freguesias de Campo de Ourique e Estrela. 

Identificação das áreas 

sensíveis 

  

Zonas de proteção de bens imóveis classificados ou em vias de classificação, 
definidas nos termos da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro 

Proponente Metropolitano de Lisboa, EPE 

Entidade licenciadora Secretaria de Estado Adjunta do Ambiente 

Autoridade de AIA Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. 

DIA correspondente Data: 16/11/2018 Entidade emitente: Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. 

 

Síntese do procedimento 

O presente procedimento teve início a 14 de janeiro de 2021, data em que se considerou estarem reunidos 
todos os elementos necessários à correta instrução do processo. Nesse contexto, a Agência Portuguesa do 
Ambiente, I.P. na sua qualidade de autoridade de avaliação de impacte ambiental (AIA), remeteu o projeto 
de execução e o respetivo Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de Execução (RECAPE) aos 
membros da Comissão de Avaliação nomeada no âmbito do procedimento de AIA relativo ao estudo prévio 
do Prolongamento entre a Estação Rato (Linha Amarela) e a Estação Cais do Sodré (Linha Verde), incluindo 
as Novas Ligações nos Viadutos do Campo Grande. 

A referida Comissão incluiu representantes da própria APA, da Direção-Geral do Património Cultural 
(DGPC), da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo (CCDRLVT), do 
Laboratório Nacional de Energia e Geologia, I.P. (LNEG), a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale 

mailto:geral@apambiente.pt
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do Tejo (ARSLVT), da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP) e do Centro de Ecologia 
Aplicada Prof. Baeta Neves/Instituto Superior de Agronomia (CEABN/ISA). 

Em cumprimento do disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua atual 
redação a autoridade de AIA promoveu também um período de consulta pública de 15 dias úteis, entre 26 
de janeiro a 15 de fevereiro de 2021, tendo sido recebidas 12 exposições, com a seguinte proveniência: 
ANAC - Autoridade Nacional da Aviação Civil; Junta de Freguesia da Estrela; Administração do Porto de 
Lisboa (APL); REN – Redes Elétricas Nacionais; e 8 Cidadãos a título individual. 

Síntese dos resultados da Consulta Pública 

 A ANAC informa que o projeto não tem impactes a nível das operações de aviação civil. No entanto, 
em fase de construção, caso sejam instaladas gruas, ou outros equipamentos/construções 
provisórias que possam constituir obstáculo, deverão ser efetuados os procedimentos de pedido de 
utilização/instalação dos mesmos. 

 A Junta de Freguesia da Estrela manifesta a sua preocupação relativamente a alguns aspetos do 
projeto começando, desde logo por mencionar as alterações que foram introduzidas face ao estudo 
prévio, com especial relevância para a freguesia, nomeadamente: relocalização da saída de 
emergência e ventilação, a qual reconhece que acarreta um menor impacto no meio urbano, quer 
na fase de construção, quer na fase de exploração; relocalização do Poço de Ventilação (PV213), 
modificação esta que se traduz em impactos diretos e negativos, quer no território quer nas próprias 
instalações da Junta de Freguesia, pelo que considera incompreensível não só a alteração em si, como 
o facto de não ter sido requerida a sua aprovação prévia. 

No que concerne aos impactes expectáveis, salienta os decorrentes do ruído e vibrações que 
considera muito significativos, não identificando medidas de mitigação eficazes. Quanto aos 
impactes decorrentes da natureza geológica dos terrenos, refere a importância de ter acesso ao 
estudo hidrológico realizado. 

Relativamente a fase de construção, com previsão de três anos, considera não terem sido 
identificados os custos sociais e económicos, nomeadamente o impacto no comércio local. Refere 
que a promoção de práticas participativas decorrentes do plano de comunicação estabelecido pelo 
promotor se afigura desajustado, dado o avançado estado de desenvolvimento do projeto, pecando 
por isso por ser tardio e ineficaz. Frisa ainda que apenas são apresentados os benefícios sociais, 
económicos e ambientais da opção tomada não ficando claro se o esforço e sacrifício exigido a 
comunidade, durante a fase de construção e mesmo apos (pelos riscos que este projeto representa 
para a segurança do seu ambiente de proximidade), se ira traduzir em benefícios reais para a mesma. 

Considera, em suma, esta entidade, que esta obra representa um esforço e riscos excessivos para 
unir pontos que atualmente já se encontram ligados e cujos benefícios não são expressivos se se 
considerar uma leitura global e integrada da cidade e dos diferentes meios de transportes que a 
servem, não constituindo assim uma mais-valia para a cidade de Lisboa. 

 A APL reforça, pelos impactes negativos expectáveis, a necessidade da implementação de medidas 
de minimização e de programas de monitorização. Neste contexto salienta um conjunto de 
orientações que deve ser consideradas, designadamente no que concerne à monitorização do estado 
dos pavimentos e procedimentos de correção das situações anómalas, ao Plano de Prevenção e 
Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPGRCD), ao Plano de Triagem e de 

mailto:geral@apambiente.pt
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Acondicionamento de Materiais de Construção e Demolição, ao Plano de Gestão de Efluentes e 
Monitorização de Aguas Residuais e ao Estudo do Ruído. 

 A REN informa que na área de intervenção do projeto e no âmbito das suas concessões não existem 
quaisquer infraestruturas em exploração ou em projeto. 

 Um conjunto de cidadãos alerta para o facto do projeto incorrer na violação do artigo 282.º da Lei 
n.º 2/2020, de 31 de marco, que recomenda a suspensão do processo de construção da linha circular, 
devendo ser dada prioridade a expansão da rede ate Loures, Alcântara e zona ocidental de Lisboa. 

Estes cidadãos elencam também um conjunto de sugestões relativas a “Analise de risco dos edifícios 
e infraestruturas ao longo do Traçado” 

 Outra cidadã manifesta preocupação relativamente ao projeto, designadamente o traçado 
subterrâneo, com a estrutura a superfície PV213, questionando de que forma serão acautelados os 
danos, que considera muito prováveis, ao edificado já existente. 

 Outro cidadão manifesta a sua indignação por se manter a opção por este projeto, considerando que 
a mesma não cumpre o projeto da linha circular do PROTAML de 2002 em vigor, que advoga o 
prolongamento para Alcântara. Saliente ainda que não foi tida em consideração a vontade expressa 
na consulta pública onde cerca de 90% dos contributos traduziram uma posição desfavorável ao 
projeto. 

Consideração dos resultados da Consulta Pública na decisão 

Os resultados da participação pública foram devidamente ponderados no âmbito da avaliação 
desenvolvida. A maioria das preocupações manifestadas coincidem com as principais temáticas abordadas 
e ponderadas na avaliação encontrando, na sua generalidade, reflexo no conjunto de condições impostas 
na presente decisão. 

Especificamente no que se refere às preocupações expressas pela Junta de Freguesia da Estrela com os 
aumentos dos níveis de ruido e vibrações resultantes da alteração do PV213, alerta-se para o facto de ser 
necessária a reformulação dos Estudos de Ruido e das Vibrações, para que se venham a projetar medidas 
eficazes de minimização dos impactes, quer da fase de construção quer da fase de exploração. De salientar 
que a necessidade de alteração do PV213 decorre também do estipulado na DIA emitida sobre o estudo 
prévio, nomeadamente da medida de minimização n.º 10. 

Relativamente aos aspetos relacionados com a justificação do projeto, ou do projeto inicial em que o Lote 
1 em avaliação se insere, importa ter em conta que tal foi ponderado no âmbito do respetivo procedimento 
de AIA a que a totalidade do projeto, em fase de estudo prévio, foi sujeito. Nessa sede foram ponderados 
todos os impactes em causa, positivos e negativos, tendo-se concluído pela viabilidade ambiental do 
projeto, o que fundamentou a emissão de DIA favorável condicionada. 

Relativamente à referência efetuada por vários cidadãos relativamente ao artigo 282.º da Lei n.º 2/2020, 
de 31 de marco, foram solicitados esclarecimentos ao proponente do projeto, tendo o mesmo transmitido 
que o referido artigo constituiu uma recomendação do Parlamento que não suspendeu qualquer decisão 
administrativa. O proponente referiu também que posteriormente, a 3 de abril de 2020, foi emitido pela 
tutela do projeto um despacho dando indicação ao Metropolitano de Lisboa para continuar a executar os 
procedimentos administrativos necessários à aquisição de material circulante, modernização da sinalização 
e concretização do Plano de Expansão da rede do Metropolitano de Lisboa - Prolongamento das Linhas 
Amarela e Verde - Rato - Cais do Sodré, bem como os procedimentos conexos com esses projetos, 

mailto:geral@apambiente.pt
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nomeadamente os respetivos procedimentos de contratação pública. O proponente apontou ainda o facto 
do Orçamento de Estado para 2021, presentemente em vigor, não contém norma equivalente 

Por último, considera-se pertinente salientar que várias exposições apresentadas em consulta pública 
contêm sugestões e recomendações relativamente ao projeto de execução. Considera-se que as mesmas 
devem ser objeto de ponderação pelo proponente, desde que estejam em linha com as condições 
preconizadas na DIA e com os resultados do presente procedimento. 

Assim, com base no projeto de execução apresentado pelo proponente e na informação disponibilizada no 
RECAPE, e tendo ainda em consideração os resultados da consulta pública, a Comissão de Avaliação 
procedeu à apreciação da conformidade ambiental do projeto de execução tendo elaborado o respetivo 
Parecer Final.  

Tendo em conta o referido parecer e o relatório da consulta pública, a autoridade de AIA elaborou uma 
proposta de decisão. 

Foi promovido um período de audiência de interessados, ao abrigo do Código do Procedimento 
Administrativo, e analisada a pronúncia apresentada tendo sido emitida a presente decisão. 

 

Principais fundamentos da decisão 

O projeto de execução em apreciação reporta-se à construção dos toscos para prolongamento entre o 
término da Estação do Rato e o tímpano norte da Estação de Santos (Pk 0+000 ao Pk 1+319,729), que 
corresponde ao Lote 1 do projeto sujeito a procedimento de AIA em fase de estudo prévio. Este 
contemplava o prolongamento das Linhas Amarela e Verde do Metropolitano de Lisboa, entre o Rato e o 
Cais do Sodré).  

De acordo com a informação apresentada pelo proponente, serão posteriormente sujeitos a procedimento 
de verificação da conformidade ambiental do projeto de execução os dois restantes lotes: Lote 2, entre a 
Estação de Santos e o Cais do Sodré, e Lote 3 correspondente aos Viadutos do Campo Grande. 

Apesar do projeto de execução apresentado corresponder à construção dos toscos do Lote 1, os termos e 
condições da presente decisão aplicam-se também a todos os projetos de execução a desenvolver para 
implantação/concretização do referido lote, nomeadamente, aos projetos de via, sinalização e 
acabamentos. 

O projeto de execução inclui algumas alterações relativamente ao estudo prévio, designadamente, ao nível: 

 Do acesso à Estação da Estrela, que será efetuado pelo piso térreo do antigo edifício da Farmácia, 
eliminando o átrio e respetiva estrutura de entrada no logradouro do Hospital Militar;  

 Da saída de emergência prevista no estudo prévio na Rua são Bernardo e agora relocalizada para o 
interior do poço principal da Estação da Estrela, o que permite uma menor afetação do espaço 
urbano, quer na fase de construção, quer na fase de exploração; 

 Do Poço de Ventilação PV213 que, estando inicialmente localizado ao Pk 1+121,069, foi agora 
deslocalizado para o PK 1+107,486. Embora se mantenha ainda dentro das instalações do ISEG e 
implique a demolição do edifício da cantina velha, a nova localização do poço evita a desativação 
das estruturas de estabilização da encosta e interferências com estruturas de suporte, minimiza os 
riscos de deslizamento de terrenos, minimiza a interferência do campus universitário. 

mailto:geral@apambiente.pt
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Sobre estas alterações foi efetuada a necessária reavaliação dos impactes, tendo-se considerado que as 
mesmas se encontravam devidamente enquadradas nos termos e condições da DIA emitida em fase de 
estudo prévio. 

Da avaliação efetuada, considera-se que o projeto de execução e o respetivo RECAPE demonstram o 
cumprimento das disposições da DIA aplicáveis à presente fase, reunindo ainda condições para 
salvaguardar o cumprimento das restantes disposições nas fases subsequentes de desenvolvimento e 
implementação do projeto. 

Face ao exposto, emite-se decisão de conformidade ambiental, condicionada ao cumprimento dos termos 
e condições impostas no presente documento.  

As exigências constantes da presente decisão decorrem dos termos e condições estabelecidos na DIA 
emitida em fase de estudo prévio, entretanto adequados ao desenvolvimento do respetivo projeto de 
execução. 

 

Elementos a apresentar 

Previamente ao início da execução da obra: 

Devem ser apresentados à autoridade de AIA, para apreciação e pronúncia, os seguintes elementos: 

1. Estudo de Ruído reformulado, o qual deve: 

a. Considerar os valores de ruído que caracterizam a situação de referência os indicados no 
Quadro 1 do parecer da CA; 

b. Otimizar o dimensionamento/localização dos painéis acústicos a instalar, em fase de obra, na 
zona da futura Estação da Estrela e/ou estabelecer medidas suplementares; 

c. Recalcular o ruído particular, da fase de exploração, nos recetores A1- Escola Pedro Nunes, 8 e 
9-Cç. Estrela, ponto que caracterize fachadas traseiras dos prédios nºs 144 a 128-Cç Estrela, 14 
e 15 – Tv. Miguel Lupi, 11 e 12 - R. Jorge Alves e 18 e 19 - R. Miguel Lupi; avaliar nestes locais o 
cumprimento do critério de incomodidade fixado no Regulamento Geral do Ruído (D.L. nº 
9/2007); retirar conclusões sobre a suficiência dos requisitos acústicos impostos no caderno de 
encargos da aquisição dos equipamentos de ventilação e, caso necessário, alterá-los, assim 
como, se estimados incumprimentos aos limites de ruído aplicáveis nos recetores, propor 
medidas de redução adicionais; 

d. Referir explicitamente que as obras, de acordo com o RGR apenas poderão ocorrer nos 
períodos entardecer e noturno e aos sábados, domingos e feriados caso detenham uma Licença 
Especial de Ruído (LER), passada em casos excecionais pela Câmara Municipal de Lisboa, sendo 
mesmo assim exigido, para as obras em questão cuja duração é muito superior a um mês, o 
cumprimento dos valores limite de ruído Le de 60 dB(A) e Ln de 55 dB(A); recomendar que a 
LER, caso venha a ser emitida e dada a longa duração dos trabalhos construtivos e a sua 
localização em zonas densamente habitadas e com estabelecimentos de ensino com elevada 
sensibilidade ao ruído, restrinja as operações mais ruidosas da obra ao período 8h00-20h00 de 
dias úteis nas zonas da futura Estação da Estrela e do PV213 e, na zona do PV208, aos horários 
não letivos da Escola. 
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e. Apresentar o Mapa de ruído (Ln) particular da obra após adoção das medidas propostas - painel 
acústico, nas zonas ISEG e Rua Miguel Lupi (E11 e 12). 

2. Estudo de Vibrações que permita identificar adequadamente os impactes esperados nas fases de 
construção e de exploração, que possibilite a definição das correspondentes medidas de minimização 
e que indique a esperada eficácia das medidas a implementar. Deve também ser assegurada a 
exequibilidade prática das medidas a implementar, cuja execução estará alocada a empreitadas 
posteriores e sem ligação direta com o presente procedimento, sob pena de se virem a revelar 
impraticáveis. 

O novo estudo terá de adotar metodologias suficientemente estabilizadas que permitam obter não só 
nível de vibração esperado no recetor como o esperado nível de ruído re-radiado devido à propagação 
de vibrações, (sugerindo-se a adoção da metodologia da FTA ou equivalente). O método deve ser 
devidamente validado quanto aos resultados, não apenas em relação a outros valores obtidos em ações 
de monitorização do Metropolitano de Lisboa, como por comparação com outras situações 
semelhantes e com os limites esperados, nomeadamente os selecionados para este projeto (NP 
2074:2015 para dano patrimonial; Critério LNEC para vibração continuada e Critério LNEC para ruído 
re-radiado, no caso de incomodidade a vibrações).  

No caso de serem adotadas medidas de minimização que envolvam a colocação de mantas anti-
vibráteis, deve ser apresentada a solução global (via férrea, manta e eventuais elementos resilientes 
adicionais) que permita a identificação da respetiva eficiência em função da frequência de excitação. 

Para a solução global a definir, deverá ser demonstrada a sua exequibilidade de implementação da 
mesma dentro das dimensões disponíveis após a finalização dos toscos. 

3. Plano de Salvaguarda do Património Cultural revisto e outros planos conexos, de modo a compreender, 
para as fases de construção e de exploração: 

a. A apresentação trimestral de relatórios de acompanhamento e monitorização do património 
cultural arqueológico e edificado durante a fase de construção; 

b. A criação de um protocolo de gestão do risco para prevenção e resposta gradativa a 
incidentes/acidentes no edificado patrimonialmente relevante da área de afetação do projeto 
para a fase de construção e de exploração, definindo níveis de alerta e de intervenção; 

c. A monitorização após a conclusão da fase de construção durante três anos e a apresentação 
semestral dos respetivos relatórios; 

d. A monitorização da Basílica da Estrela, bem imóvel classificado como Monumento Nacional 
(Decreto de 16-06-1910, DG, n.º 136, de 23-06-1910), dada a proximidade da Estação Estrela a 
este elemento patrimonial; 

e. Prever que na área do poço de ventilação PV213, dada a sensibilidade patrimonial, a realização, 
previamente à obra, de uma ação de diagnóstico arqueológico (sondagens) para aferir a 
estratigrafia do local, na área do estacionamento, ou após a demolição, na área do edifício da 
cantina. 

4. Plano de Compensação do Património Cultural que contemple um programa para a criação de um 
espaço museológico que permita albergar os principais achados (integrado no Projeto de Execução ou 
em espaço próprio), bem como um cronograma para a publicação monográfica dos trabalhos de 
minimização desenvolvidos. Equacionar neste Plano a valorização e eventual integração dos elementos 
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patrimoniais com valor cultural mais significativo diretamente afetados pelo projeto em articulação 
com a DGPC. 

5. Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO), atualizado em função das disposições 
constantes da presente decisão. 

6. Planos de Estaleiro, os quais devem considerar: 

a. A orientação da Direção-Geral da Saúde n.º 034/2020 de 11/07/2020, relativa à Prevenção e 
Controlo de Infeção no Setor da Construção Civil. 

b. Aspetos relacionados com: 

i. O abastecimento da água destinada ao consumo humano; 

ii. O aquecimento das águas sanitárias para prevenção do desenvolvimento de Legionella; 

iii. A existência de caixas de primeiros socorros devidamente equipada recomendando-se, 
para o efeito, a consulta da Orientação Técnica n.º 1/2010 da Direcção-Geral da Saúde; 

iv. O armazenamento de materiais perigosos; 

v. O armazenamento de resíduos e as condições de higienização destes locais; 

vi. A existência de medidas para evitar a proliferação de vetores transmissores de 
doenças. 

7. Elenco definitivo das espécies de porte arbóreo a abater e a transplantar com base no documento 
apresentado no RECAPE, devendo: 

a. Ser atualizado à data mais próxima do início das intervenções no terreno. 

b. Esclarecer a necessidade de abate, sobretudo, para o caso dos exemplares das seguintes 
espécies: 

i. Ficus elastica - Fe1 e Fe2. - Estação Estrela. 

ii. Washingtonia filifera Wf1, Wf2, Wf3 e Wf4 - Estação Estrela - quando, 
comparativamente, a Washingtonia filifera - Wf7 junto ao PV213 - é a transplantar. 

iii. Phoenix canariensis - Pc1, Pc2 e Pc4 - PV208 . 

c. Clarificar o abate/transplante do exemplar único da espécie Phoenix canariensis (PAP 0.6m). 

d. Caracterizar os exemplares a abater, sobretudo os elementos de porte arbóreo mais relevantes 
(estado fitossanitário, idade e valor patrimonial). 

e. Comtemplar propostas de substituição dos exemplares a abater. 

f. Mencionar as ações de preparação prévia, fundamentais para o sucesso das transplantações, e 
restante metodologia para o transplante para cada espécie. 

g. Identificar os locais para onde os exemplares de porte arbóreo serão transplantados e as 
condições em que os mesmos serão mantidos caso não seja efetuado um transplante definitivo. 
Deve também ser dado conhecimento do elenco de espécies para cada local selecionado. 

8. Soluções para o controlo da deposição de poeiras provenientes das obras à superfície sobre a folhagem 
do património botânico, em particular do Jardim da Estrela. Estas soluções podem incluir, 
eventualmente, um sistema de lavagem do tipo nebulizador.  

Deve ser caracterizada a forma de aplicação, períodos do dia, tempos de aplicação e, eventualmente, a 
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espécie a que cada uma das soluções se possa dirigir/adequar. Complementarmente, devem ser 
implementadas todas as medidas mais adequadas na fonte de emissão das poeiras. 

9. Plano de Integração Paisagística das Obras, de forma a garantir o enquadramento paisagístico 
adequado, permitindo a atenuação das afetações visuais associadas à presença das obras e respetiva 
integração na área envolvente. O mesmo deve contemplar a aplicação de soluções estéticas a todas as 
vedações que se situem em espaço público, sobretudo as que se prolongarem no tempo. 

10. Demonstração da compatibilização dos espaços públicos existentes com a reposição das áreas de 
espaço público afetadas através da apresentação das respetivas peças desenhadas finais. 

A reposição das áreas de espaço público afetadas, algumas de muito recente intervenção, deve 
respeitar os projetos que lhe deram forma. Para eventuais alterações do desenho do espaço e/ou dos 
materiais devem ser consultados os autores dos referidos projetos. 

As intervenções a realizar devem observar o seguinte: a utilização de materiais (inertes e vivos) de 
elevada qualidade/durabilidade, a continuidade formal e visual/estética de materiais, a não disrupção 
do desenho do espaço público existente e a adoção de soluções que não conduzam à descaracterização 
e à perda de identidade dos locais objeto de intervenção. 

11. Soluções estéticas a adotar para os estaleiros e áreas de intervenção à superfície, devendo ser 
apresentada informação gráfica e imagens ilustrativas. Neste contexto devem ser tidas em conta as 
seguintes orientações: 

a. Estas áreas devem ser vedadas; 

b. Os materiais a utilizar devem adotar cores tendencialmente neutras ou com recurso a motivos, 
e tratamento plástico (estético), que se coadunem com o meio urbano mas também como 
elementos valorizadores do espaço onde se inserem.  

c. Configura-se como uma solução o recurso a painéis artísticos que reflitam, entre outras, por 
exemplo, manifestações contemporâneas ligadas ao espaço local – Estrela, Santos, Cais do 
Sodré -, ou históricos, jardins, património, arqueologia e/ou ligados à história do próprio Metro 
de Lisboa. Configura-se também como solução complementar a rotatividade de temas face à 
duração da obra.  

d. Equacionar, para o estaleiro principal, a colocação de uma pala de proteção ao longo da 
vedação adjacente à ciclovia/via pedonal, que permita o usufruto deste espaço pelos utentes 
em harmonia e segurança com as atividades desenvolvidas no estaleiro, durante o seu tempo 
de implementação, que se irá prolongar também na obra referente ao Lote 2. 

12. Levantamento do estado de conservação interior e exterior do património arquitetónico localizado 
numa faixa de 60 m centrada a eixo dos traçados e onde a profundidade dos túneis seja inferior a 25 
m. Neste contexto, deve ser equacionada a possibilidade de alargar esse buffer de 60 m e incluir os 
edifícios 18, 20, 22, 25 na Rua do Quelhas.  

13. Programas de Monitorização, reformulados de acordo com as orientações constantes da presente 
decisão. 

14. Plano de trabalhos com materiais que contenham Amianto, aprovado pela Autoridade para as 
Condições de Trabalho.  

15. Plano de formação e informação dos trabalhadores expostos ou suscetíveis de estarem expostos a 
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poeiras de amianto ou de materiais que contenham amianto.  

Deve ainda ser apresentado à autoridade de AIA, para conhecimento: 

16. Versão definitiva do projeto da Estação da Estrela, incluindo arranjos exteriores, após a respetiva 
aprovação pela DGPC. 

Medidas de minimização 

Todas as medidas de minimização dirigidas às fases de preparação e execução da obra devem constar no 
Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO), o qual deve integrar o respetivo caderno de 
encargos da empreitada, bem como os contratos de adjudicação que venham a ser produzidos pelo 
proponente, para efeitos de concretização do projeto. 

A Autoridade de AIA deve ser previamente informada do início das fases de construção e de exploração, 
bem como do respetivo cronograma da obra, de forma a possibilitar o desempenho das suas competências 
em matéria de pós-avaliação. 

De acordo com o artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, devem ser realizadas 
auditorias por verificadores qualificados pela APA. A realização de auditorias deve ter em consideração o 
documento “Termos e condições para a realização das Auditorias de Pós-Avaliação”, disponível no portal 
da APA. Os respetivos Relatórios de Auditoria devem seguir o modelo publicado no portal da APA e ser 
remetidos pelo proponente à Autoridade de AIA no prazo de 15 dias úteis após a sua apresentação pelo 
verificador.  

Medidas a integrar no projeto 

1. Otimizar a volumetria/dimensionamento das estações e utilizar materiais reciclados e de baixa 
intensidade carbónica.  

2. Acautelar todas as situações que possam conduzir a um acréscimo dos níveis de vibração, tanto os 
sentidos pela população que se localiza no edificado sobrejacente ao projeto como os sofridos pelas 
edificações mais sensíveis, com vista a minimizar a sua interferência com o edificado e a incomodidade 
sentida pela população.  

O projeto deve integrar soluções tecnológicas que minimizem a geração e propagação de vibrações 
para a envolvente, sendo sempre recomendada como primeira abordagem a redução na fonte. O 
projeto deve contemplar as soluções resultantes dos Estudos de Vibrações a apresentar no contexto da 
presente decisão. 

3. Acautelar todas as situações que possam conduzir a um acréscimo dos níveis de ruído, devendo o 
projeto contemplar as soluções resultantes dos Estudos de Ruído a apresentar no contexto da presente 
decisão. 

4. Acautelar, no projeto de iluminação, as situações que conduzam a um excesso de iluminação artificial, 
nomeadamente através da opção por difusores de vidro plano, fonte de luz oculta e feixe vertical de 
luz de forma a assegurar a redução da iluminação intrusiva. 

Medidas para a fase prévia à execução da obra 

5. Divulgar o programa de execução das obras à população interessada, designadamente à população 
residente na área envolvente. A informação disponibilizada deve incluir o objetivo, a natureza, a 
localização da obra, as principais ações a realizar, a respetiva calendarização e eventuais afetações à 
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população, designadamente a afetação das acessibilidades. 

6. Implementar um mecanismo de atendimento ao público para esclarecimento de dúvidas e 
atendimento de eventuais reclamações. Neste contexto, devem ser promovidas sessões de 
esclarecimento à população sobre o modo como são realizadas as leituras para monitorização das 
anomalias causadas pela obra e de como irão decorrer os planos de contingência.  

7. Realizar ações de formação e de sensibilização ambiental para os trabalhadores e encarregados 
envolvidos na execução das obras relativamente às ações suscetíveis de causar impactes ambientais e 
às medidas de minimização a implementar, designadamente normas e cuidados a ter no decurso dos 
trabalhos. Face ao local em que se desenvolve o projeto, estas ações devem também focar a 
importância e sensibilidade arqueológica das áreas de intervenção e zonas envolventes, os cuidados a 
ter com a gestão e proteção do património cultural referenciado e as medidas de minimização previstas 
nesse âmbito. 

8. Elaborar um plano de trabalhos para todas as ações a desenvolver em fase de obra, nomeadamente 
com a representação cartográfica do local de implantação dos estaleiros, dos corredores de acesso das 
maquinarias, das zonas a intervencionar e dos valores patrimoniais a preservar. 

9. Reutilizar, de preferência no projeto, as terras sobrantes da escavação. As restantes, sempre que 
possível e que os materiais tenham características geotécnicas adequadas, podem ser utilizadas em 
obras geograficamente próximas onde haja necessidade de aterro.  

O depósito definitivo das terras em vazadouro deverá ser feito em último recurso de modo a diminuir 
os impactes negativos relacionados com o transporte e deposição daquelas terras. Neste caso, as terras 
sobrantes devem ser utilizadas preferencialmente na recuperação ambiental e paisagística de 
explorações e/ou pedreiras. 

10. Equacionar uma frequência das leituras de 24 sobre 24 horas, com sistema de alarme com ligação ao 
GSM e informação e alertas disponibilizados em tempo real à população residente na área, por 
exemplo, através da sua disponibilização numa plataforma informática criada para o efeito. 

11. Colocar barreiras para minimizar a dispersão de partículas e lamas e a rega da área de circulação, de 
forma a minimizar a afetação das ocorrências patrimoniais, nomeadamente nos bens imóveis 
classificados ou em vias de classificação. 

12. Nos casos em que nas zonas de influência das obras existirem estruturas subterrâneas antigas, entre as 
quais as relacionadas com transporte de água, as mesmas terão que ser salvaguardadas, podendo, se 
necessário, efetuar-se o seu preenchimento com matérias autoportantes que evitem danos ou 
eventuais colapsos, sendo que as estruturas no final das obras terão que ser devidamente recuperadas. 

13. Efetuar uma ação de diagnóstico arqueológico (sondagens) na área do poço de ventilação PV213, para 
aferir a estratigrafia do local, na área do estacionamento, ou após a demolição, na área do edifício da 
cantina. Esta medida deve ser igualmente aplicada durante a fase de execução da obra. 

14. O acompanhamento arqueológico a executar terá que ser realizado de modo efetivo, continuado e 
direto por um arqueólogo em cada frente de trabalho sempre que as ações inerentes à realização do 
projeto não sejam sequenciais, mas simultâneas. Esta medida prolonga-se para fase de execução da 
obra. 

15. Sinalizar e vedar, sempre que possível, tendo em atenção a tipologia e contexto, as ocorrências 
patrimoniais situadas até cerca de 50 m da obra, condicionando a circulação de maquinaria, de modo 
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a evitar a sua afetação. 

16. Implementar o acompanhamento do estado dos pavimentos e procedimentos de correção das 
situações anómalas, para garantir a segurança de circulação nessas vias, bem como zonas envolvente. 
Repor as condições iniciais das vias e zonas envolventes afetadas, no final da empreitada (afetas à 
circulação de veículos e de peões). No final da obra remeter Relatório que demonstre esta reposição. 

Medidas para a fase de execução da obra 

17. Selecionar equipamentos de elevado rendimento/eficiência energética. 

18. Limitar a afetação da ocupação do solo, em qualquer das áreas com intervenções à superfície, 
minimizando a alteração do edificado existente. 

19. Fixar junto dos locais das obras informação acerca das ações de construção bem como a respetiva 
calendarização. 

20. Efetuar os procedimentos de pedido de utilização/instalação à ANAC, caso sejam instaladas gruas, ou 
outros equipamentos/construções provisórios que possam constituir obstáculo. 

21. Assegurar a limpeza regular dos órgãos de drenagem de águas pluviais existentes na proximidade das 
frentes de obra. 

22. Encaminhar para bacia de retenção própria, a construir as águas de lavagem associadas ao fabrico de 
betões (p. ex.: betoneiras). No final da obra, deverá ser removida toda a camada de solo das bacias de 
retenção que contenham resíduos de betão, e encaminhada para tratamento adequado. As bacias de 
retenção poderão ser constituídas por covas escavadas no solo e revestidas a geotêxtil. 

23. Conduzir para um depósito estanque, sobre terreno impermeabilizado, as águas que contenham, ou 
potencialmente possam conter, substâncias químicas, assim como as águas com elevada concentração 
de óleos e gorduras. 

24. Assegurar o destino final adequado para os efluentes domésticos provenientes do estaleiro. 

25. Assegurar o correto armazenamento temporário dos resíduos produzidos e instalar uma bacia de 
retenção na área de armazenamento de materiais poluentes. 

26. Assegurar a minimização dos riscos de contaminação dos solos e das águas por fugas de óleo e de 
combustível. 

27. Adotar medidas que restabeleçam as alterações no regime de escoamento dos aquíferos que 
mantenham os níveis freáticos. Caso se venham a verificar situações anómalas decorrentes do 
rebaixamento do nível freático, necessário à execução das obras, implementar as necessárias medidas 
de correção das situações identificadas. 

28. Implementar o Plano de Gestão de Efluentes e Resíduos que vier a ser definido na fase de Projeto de 
Execução, de modo a evitar eventuais contaminações dos recursos hídricos superficiais. 

29. Prever um sistema de drenagem de águas pluviais nos estaleiros que assegure as boas condições de 
drenagem nas zonas intervencionadas durante a obra, procedendo a eventuais desvios necessários das 
escorrências superficiais que possam originar inundações por deficientes condições de escoamento. 

30. Garantir a limpeza regular (varrimento) da área dos estaleiros e áreas adjacentes, bem como proceder 
de imediato à recolha de terras que possam ter caído durante as operações de carga de camiões no 
sentido de evitar o seu arraste pelas águas pluviais. 
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31. Garantir que em períodos de pluviosidade intensa não se verifique o entupimento de sumidouros por 
arraste de terras provenientes das escavações, devendo assegurar-se a limpeza regular dos órgãos de 
drenagem de águas pluviais existentes na proximidade das frentes de obra. 

32. Implementar as soluções que se vierem a revelar necessárias para salvaguardar possíveis situações de 
usos de água que não tenham sido identificados em fase de AIA. 

33. Caso se verifique a existência de materiais de escavação com vestígios de contaminação, estes devem 
ser armazenados em locais que evitem a contaminação dos solos e das águas subterrâneas por 
infiltração ou escoamento das águas pluviais, até serem encaminhados para destino final adequado. 

34. Assegurar a impermeabilização do túnel em fase de construção. 

35. As cavidades ou outros elementos de especial interesse geológico, paleontológico ou espeleológico que 
sejam postos a descoberto durante as operações de escavação, devem ser sujeitas a uma avaliação 
geológica, devendo o procedimento técnico a adotar, apontar sempre para o seu estudo de 
caracterização e divulgação de resultados. 

36. Monitorizar em permanência os eventuais riscos de assentamentos à superfície e a influência nas 
estruturas contidas na área de intervenção através de instrumentação adequada, nomeadamente 
piezómetros, Inclinómetros, marcas de superfície, réguas, alvos, fissurómetros, instalados na zona de 
intervenção, conforme determinado no Plano de Instrumentação e Observação. 

37. Nos casos em que nas zonas de influência das obras existirem estruturas subterrâneas antigas, entre as 
quais as relacionadas com transporte de água, as mesmas terão que ser salvaguardadas, podendo se 
necessário, efetuar-se o seu preenchimento com matérias autoportantes que evitem danos ou 
eventuais colapsos, sendo que as estruturas no final das obras terão que ser devidamente recuperadas. 
É exemplo desta situação o troço do aqueduto existente que liga ao Chafariz da Esperança. 

38. Considerar medidas especiais de proteção contra a emissão de poeiras durante a execução das obras. 
Garantir a saída de veículos das zonas de estaleiros para a via pública de forma a evitar o arrastamento 
de terras ou lamas pelos rodados dos veículos. Para o efeito, deverão ser instalados os dispositivos e 
procedimentos de limpeza dos rodados adequados (tendo em atenção, nomeadamente, o espaço 
disponível). Ao realizar o armazenamento temporário de terras devem utilizar-se proteções para 
minimizar o transporte e ressuspensão de poeiras para a atmosfera. 

39. O acompanhamento arqueológico da obra deve incidir em todos os trabalhos, durante a instalação de 
estaleiros, as fases de decapagem, desmatação e terraplenagens, abertura de acessos, escavação das 
valas e de todas as ações que impliquem revolvimento de solos. 

40. As ocorrências arqueológicas que forem reconhecidas durante o acompanhamento arqueológico da 
obra devem, tanto quanto possível, e em função do seu valor patrimonial, ser conservadas in situ 
(mesmo que de forma passiva), no caso de estruturas, de tal forma que não se degrade o seu estado 
de conservação atual ou salvaguardadas pelo registo. 

41. Os resultados obtidos no acompanhamento arqueológico poderão determinar a adoção de medidas de 
minimização específicas (registo documental, sondagens de diagnóstico, escavações arqueológicas, 
entre outras) nomeadamente no caso de não ser possível determinar a importância científica e 
patrimonial das ocorrências então identificadas. Em caso de identificação de contextos arqueológicos 
preservados realizar sempre a respetiva escavação arqueológica. 

42. Colocar em depósito credenciado pelo organismo de tutela, todos os achados arqueológicos móveis 
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efetuados no decurso da obra. 

43. Implementar o Plano de Compensação do Património Cultural com vista à valorização dos elementos 
patrimoniais ou dos resultados obtidos com os trabalhos arqueológicos nalguns dos espaços públicos a 
construir ou reabilitar em articulação com a DGPC. 

44. Os estaleiros e todas as áreas objeto de intervenção em meio urbano devem ser vedados.  

45. Implementar medidas cautelares no que se refere à proteção física da vegetação existente, em 
particular de porte arbóreo que se posicione perto das intervenções. Entre outras, a definição de faixa 
de proteção, dentro da qual não deverá ser desenvolvida qualquer ação, e sinalização de todos os 
exemplares arbóreos e arbustivos que não perturbem a execução da obra, mesmo quando se 
encontrem fora das áreas a intervencionar diretamente, mas que, pela proximidade a estas, se 
apresentem suscetíveis de serem afetadas (ramadas e raízes). Estas ações devem ser asseguradas com 
a assistência técnica da Obra por especialistas de vegetação. 

46. A iluminação em fase de obra deve procurar não ser projetada de forma intrusiva sobre o espaço 
público e sobre as fachadas do edificado. Nesse sentido, deve ser o mais dirigida, segundo a vertical, e 
apenas sobre os locais que efetivamente a exigem.  

47. Implementar os Projetos de Integração Paisagística e respetivos planos de Manutenção, devendo ser 
assegurada a assistência técnica à Obra, pelo Arquiteto Paisagista responsável e por especialistas em 
vegetação se pertinente, de forma a garantir a correta implementação dos PIP. 

48. Assegurar o acesso às funções habitacionais, comerciais e de prestação de serviços. 

49. Efetuar as diligências necessárias junto da CML para que as diversas obras que possam ser executadas 
em simultâneo com as obras do presente projeto sejam desenvolvidas em estreita articulação, com 
vista a minimizar eventuais conflitos e potenciar as mais-valias inerentes. 

50. Proceder à desativação da área afeta aos trabalhos para a execução da obra, com a desmontagem dos 
estaleiros e remoção de todos os equipamentos, maquinaria de apoio, depósitos de materiais, entre 
outros. Proceder à limpeza destes locais, no mínimo com a reposição das condições existentes antes do 
início dos trabalhos. 

Medidas para a fase de exploração 

51. Assegurar a manutenção de uma adequada impermeabilização do túnel durante toda a vida útil do 
Projeto. 

52. Considerar e implementar as necessárias medidas de correção sempre que ocorram situações anómalas 
resultantes de uma subida do nível freático, por exemplo inundações em caves, desde se comprove que 
a subida desses níveis se deve à obra do Metropolitano de Lisboa.  

53. Garantir as boas condições de drenagem, nomeadamente a manutenção das infraestruturas sob sua 
gestão, até ao ponto de descarga na rede pública de drenagem urbana.  

54. Realizar uma avaliação do estado da vegetação existente junto à saída dos poços de ventilação no 
sentido de determinar os efeitos do fluxo de ar quente proveniente dos mesmos e que são projetados 
para a superfície. A referida avaliação deve considerar o momento antes da entada em funcionamento 
dos dois poços de ventilação e, posteriormente, após a entrada destes em funcionamento. A verificar-
se afetação devem ser apresentadas/implementadas medidas que minimizem os efeitos sobre a 
vegetação que se situa na sua envolvente. 
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55. Fornecer aos empreiteiros e subempreiteiros, sempre que se desenvolverem ações de manutenção ou 
outros trabalhos na infraestrutura do Metropolitano de Lisboa, a Carta de Condicionantes atualizada 
com a implantação de todos os elementos patrimoniais identificados, quer no EIA e no RECAPE, quer 
com os que se venham a identificar na fase de construção. 

56. Efetuar o acompanhamento arqueológico e cumprir as medidas de minimização previstas para a fase 
de construção, quando aplicáveis, sempre que ocorram trabalhos de manutenção na infraestrutura do 
Metropolitano de Lisboa, que envolvam alterações que obriguem a revolvimentos do subsolo, 
circulação de maquinaria e pessoal afeto, nomeadamente em áreas anteriormente não afetadas pela 
construção das infraestruturas (e que não foram alvo de intervenção). 

57. Publicar as monografias resultantes dos trabalhos de minimização patrimonial e apresentar um projeto 
de execução, a aprovar pela DGPC, do espaço museológico para exibição pública dos principais achados 
arqueológicos, após a conclusão da obra, no prazo máximo de dois anos. 

Fase de Desativação 

58. Tendo em consideração o horizonte de tempo de exploração do projeto e a dificuldade de prever as 
condições ambientais locais e os instrumentos de gestão territorial então em vigor, deve o proponente, 
no último ano de exploração do Projeto, apresentar um plano de desativação pormenorizado, 
contemplando: 

a) Ações de desmantelamento e obra a ter lugar; 

b) Destino a dar a todos os elementos retirados; 

c) Plano de recuperação final de todas as áreas afetadas. 

Programas de Monitorização 

Devem ser apresentados, previamente ao início da execução da obra, os programas de monitorização 
abaixo elencados. Estes devem ser posteriormente implementados, nos termos em que venham a ser 
aprovados no contexto da presente decisão. 

1. Programa de Monitorização da Qualidade do Ar 

 Este programa deve permitir avaliar a contaminação do ar por fibras respiráveis, durante a fase de 
construção, designadamente durante o período afeto à demolição do edifício da cantina do ISEG 

 Para a fase de exploração deve ser desenvolvimento um programa de monitorização da qualidade 
do ar no interior das estações. 

2. Programa de Monitorização do Ruído 

 Este programa deve abranger a fase de obra e a fase de exploração, devendo considerar os pontos: 
A1-Escola Pedro Nunes, 8 e 9-Cç. Estrela, ponto que caracterize fachadas traseiras dos prédios nºs 
144 a 128-Cç Estrela, 14 e 15 – Tv. Miguel Lupi, 11 e 12 - R. Jorge Alves e 18 e 19 - R. Miguel Lupi. 

 Deve ainda ser prevista a possibilidade de adição de pontos no caso de eventuais reclamações. Caso 
sejam ultrapassados os valores limite aplicáveis, devem ser adotadas medidas de redução de ruído 
suplementares que, no caso das zonas da futura Estação da Estrela e do ISEG e habitações nas ruas 
Jorge Alves e Miguel Lupi, devem ser a cessação dos trabalhos construtivos no período 20h00-
08h00 e aos sábados, domingos e feriados. 
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3. Programa de Monitorização das Vibrações 

 Devem ser aplicados os seguintes instrumentos normativos: 

 BS 5228-2:2009+A1:2014 - Code of practice for noise and vibration control on construction and 

open sites. Vibration 

 BS 6472-1:2008 – Guide to evaluation of human exposure to vibration in buildings. Part 1: 

Vibration sources other than blasting 

 BS 6472-2:2008 – Guide to evaluation of human exposure to vibration in buildings. Blast-

induced vibration 

 Os parâmetros a monitorizar devem ser complementados com os necessários para avaliação dos 
restantes enquadramentos normativos referidos, em particular, o(s) Critério(s) LNEC para vibrações 
continuadas e para ruído re-radiado que implicam a medição da velocidade eficaz de vibração. 

 Os locais de monitorização assinalados devem ser complementares aos indicados na Análise de 
Risco. Existe coincidência entre os pontos enunciados para monitorização em cada uma das fases, 
representados nas peças desenhadas RACS-PE-AMB-LT1-000-DW-41029-0.pdf e RACS-PE-AMB-
LT1-000-DW-41030-0.pdf, respetivamente para a fase de construção e de exploração.  

 Em relação à frequência de amostragem: 

 durante a fase de construção, a medição de vibrações terá de ocorrer de forma contínua no 
período de tempo em que os trabalhos a realizar se encontrem na proximidade dos edifícios 
sensíveis. Deve ser incorporado um sistema de tratamento automático de dados e de envio de 
alertas no caso das vibrações ocorrentes ultrapassarem os limites de alerta e/ou de alarme 
(definidos no âmbito da análise de risco patrimonial); 

 no final da fase de construção e antes da implementação das medidas de minimização e da via 
férrea, devem ser efetuadas medições de funções de transferência nas posições indicadas na 
Figura 1 do programa de monitorização proposto,. Estas medições servirão para a validação 
final dos pressupostos em que assentou a definição das medidas de minimização e como ponto 
de referência para comparação com futuras medições de aferição da eficácia das medidas de 
minimização; 

 na fase de exploração devem ser adotados os pontos sugeridos (os mesmos também indicados 
para a fase final de construção antes da execução da via férrea e das medidas de minimização), 
ou seja: junto à via-férrea (G1); à superfície, na vertical do ponto de monitorização junto à via 
Férrea (G2); no piso inferior do edifício a monitorizar (G3); no piso superior do edifício a 
monitorizar (G4). 

 A realização de uma ação de monitorização anual deve considerar uma duração mínima de uma 
semana, em contínuo e com a identificação dos eventos relevantes em termos de incomodidade à 
vibração. 

 Deve ser comtemplado o contexto normativo enunciado na DIA. 

 O reporte de informação deve seguir o enunciado na normalização indicada na DIA. Os elementos 
a entregar, em sede de pós-avaliação, devem cumprir o estabelecido na versão atualizada e em 
vigor da Portaria n.º 395/2015 de 4 de novembro, cumulativamente com o indicado na 
normalização específica respetiva. 
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4. Programa de Monitorização dos Recursos Hídricos Subterrâneos 

 Parâmetros a monitorizar - considerar o parâmetro a monitorizar é o nível hidrostático (NHE) das 
captações privadas, identificadas como sendo passíveis de serem afetadas pela obra do 
metropolitano.  

 Frequência de amostragem – as medições nos furos particulares, durante a fase prévia à obra e 
durante a fase de construção, do NHE devem ser mensais e acompanhar as medições do nível 
piezométrico nos piezómetros e do NHE nos furos FO1 e FO2. Durante a fase de exploração, a 
medição dos NHE nos furos e dos níveis piezométricos nos piezómetros deve ser semestral. 

 Critérios para a decisão sobre a revisão do programa de monitorização - é preferível observar e 
evolução do NHE nas captações particulares, durante a fase de obra e então, só após a fase de obra, 
definire o período de tempo após o início da fase de exploração para eventual revisão do programa 
de monitorização. 

 Relatório de Monitorização - os relatórios a apresentar após o relatório da primeira campanha, 
devem ter uma periodicidade semestral e apresentar a análise da evolução mensal dos níveis 
medidos ao longo semestre, exceto quando se verifique uma queda brusca do nível hidrostático 
numa das captações particulares a vigiar. 

 Acrescentar ao conjunto das captações a monitorizar, na fase prévia à obra e durante a fase de 
obra, as captações que entretanto forem licenciadas e executadas antes do começo das obras. 

 Efetuar medições dos níveis estáticos nas captações mencionadas com as referências 1; 2; 3; 7 e 9, 
assim como na captação com a referência 10, com o código de utilização A010833.2020.RH5A e 
com as coordenadas: X -9,15589 e Y 38,70993, e nas captações com as designações FO1 e FO2, com 
o objetivo de caracterizar a situação de referência (anterior à obra) de modo a permitir avaliar 
eventuais impactes das escavações no rebaixamento dos níveis estáticos das captações privadas 
mais próximas. Com vista a essa avaliação, deve estender-se a medição dos níveis também à fase 
de obra. Devem ainda ser preconizadas medidas de minimização/compensação de eventuais 
impactes, para o caso em que se venha a verificar a ocorrência de rebaixamento dos níveis, 
imputáveis aos trabalhos da obra. 

5. Programa de Monitorização do Património Arquitetónico e Arqueológico 

 Deve ser revisto o programa de monitorização do património cultural proposto para a fase de 
exploração, tendo em conta as disposições e orientações constantes da presente decisão.  

 A monitorização deve decorrer durante três anos, após a conclusão da fase de construção, com 
apresentação semestral dos respetivos relatórios. Incluir na monitorização a Basílica da Estrela, 
bem imóvel classificado como Monumento Nacional (Decreto de 16-06-1910, DG, n.º 136, de 23-
06-1910).  

 Deve ser considerada a apresentação trimestral de relatórios de acompanhamento e monitorização 
do património cultural arqueológico e edificado durante a fase de construção. 

 Após a conclusão da fase de execução da obra deve ser prevista a monitorização durante três anos 
e a apresentação semestral dos respetivos relatórios. 
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6. Programa de Monitorização da Paisagem 

 O programa apresentado no RECAPE, deve ser revisto de forma a contemplar os seguintes aspetos: 

a) A equipa responsável pelo plano de monitorização e o seu acompanhamento deve constar no 
mesmo. 

b) A monitorização proposta deve ser mais abrangente e não deve comprometer a qualidade do 
acompanhamento dos espécimes do Jardim da Estrela ou Jardim Guerra Junqueiro, dado o seu 
valor enquanto jardim e valor do seu património botânico, cuja preservação importa assegurar. 

c) A área a monitorizar no Jardim da Estrela deve ser ponderada quanto à sua maior abrangência, 
de modo a incluir outros exemplares próximos, sendo que deve ser sempre tido em 
consideração a questão dos níveis hidrostáticos. 

d) A forma de articulação/relação com os níveis hidrostáticos com a definição da área, ou dos 
exemplares, a monitorizar, não foi devidamente exposta. 

e) Deve constar uma avaliação patrimonial dos exemplares mais relevantes, a preservar, a 
transplantar e abater, com aplicação da Norma de Granada ou outra que se revele mais 
adequada.  

f) Na avaliação da estabilidade biomecânica deve constar outros parâmetros: “Avaliação do Nível 
de Risco” e “Redução de Risco e Intervenções”. Deve ser prevista a utilização de equipamento 
do tipo resistógrafo no caso exemplares mais relevantes. 

g) Todos os exemplares considerados devem estar devidamente identificados e caracterizados. 

h) Os exemplares mais relevantes, sobretudo, os arbóreos e os de valor patrimonial elevado que 
venham a sofrer podas devem constituir uma nota informativa para conhecimento e avaliação. 

i) As podas e cortes devem ser orientados com base em métodos de cirurgia de árvores pelo que, 
tais operações devem ser realizadas por técnicos arboricultores credenciados. 

j) A cada exemplar a transplantar deve ser referido o seu destino. 

Outros Planos e Projetos 

Devem ainda ser implementados os seguintes planos/projetos, atualizados em linha com o disposto na 
presente decisão: 

Fase Construção 

1. Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra 

2. Programa de Circulação 

3. Plano de Comunicação 

4. Plano de Formação e Sensibilização 

5. Programa de Instrumentação e Observação 

6. Plano de Emergência (incluindo as Emergências Ambientais) 

Este plano deve incluir também a ocorrência de sismos e de inundações 

7. Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPGRCD) 

Para os resíduos urbanos produzidos em obra, em área da sua jurisdição da APL, e onde se localiza o 
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estaleiro principal, deve considerar a empresa Blueotter como entidade concessionária que presta os 
serviços de limpeza e recolha de resíduos sólidos urbanos e a navios, com a qual terá de contratar os 
respetivos serviços. 

Fase Exploração  

8. Procedimentos de Controlo Operacional de Aspetos Ambientais 

9. Plano de Emergência e Procedimentos de Gestão e de Resposta a Emergências Ambientais 

10. Plano de Manutenção Preventiva 

11. Sistema de Segurança e Vigilância 
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