
PROLONGAMENTO ENTRE A ESTAÇÃO RATO (LINHA AMARELA) E A ESTAÇÃO 

CAIS DO SODRÉ (LINHA VERDE), INCLUINDO AS NOVAS LIGAÇÕES NOS VIADUTOS 

DO CAMPO GRANDE 

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) 

A
LT

E
R

A
Ç

Õ
E

S
 

0 EMISSÃO INICIAL 2020-12-21 

Aprovado 

Data 

LINHAS VERDE E AMARELA 

LOTE 1 

PROJETO DE EXECUÇÃO 

AMBIENTE 

RECAPE 

ANEXO II 

CORRESPONDÊNCIA ENTIDADES EXTERNAS 

Escalas Doc. n.º   115003
115003 

F. 00/00

Alter. 

Substitui 

Substituído 

N.º SAP Versão 

Folha 

Contr. MC Documento n.º 

RACS PE AMB LT1 000 AN 41002 0 

Folha 

NUM PROV 01/104 

Verif. TC 

Aprov. IJ 

Elab. 
SN/ 

Data 2020-12-21 



 
 

RACS-PE-AMB-LT1-000-AN-41002                                     AN 

 

ANEXO II – CORRESPONDÊNCIA ENTIDADES EXTERNAS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA 

(CML) 

  



1

De: Ilidio Carvalho Juliao
Enviado: 20 de outubro de 2020 20:26
Para: joao.rodrigues@cm-lisboa.pt; ana.julia.francisco@cm-lisboa.pt
Cc: Ana Ferreira (DMM/DGM); Alexandra Rodrigues; MLOT1; Maria Augusta Braga 

Fernandes; ambiente; Manuela Maria Pega Magro Correia
Assunto: MLOT1-376-CE-IJ-20201020 - Agendamento reunião Espaços Verdes/arvoredo e 

Jardim da Estrela
Anexos: 2019.12.07_Metro  Lisboa_Lote 1.kmz; RACS PP APG LIN 000 DW 7100 A-(F1) 

(002).pdf

Assunto: Lote 1- “Execução dos Toscos entre o Término da Estação Rato e a Estação Santos, do PK 0+0 ao PK 
1+319,729” 
Ref.ª:   MLOT1-376-CE-IJ-20201020 - Agendamento reunião Espaços Verdes/arvoredo e Jardim da Estrela 

Prezados Engenheiros bom dia, 

No âmbito da execução da Empreitada  do Lote 1 - Execução dos Toscos Entre o Término do Rato e a Estação 
Santos, para o Metropolitano de Lisboa, inserido no “Plano de Expansão do Metropolitano de Lisboa”, que tem 
nesta fase o objetivo de “criar uma Linha Circular na rede do Metropolitano de Lisboa com o prolongamento da 
Estação Rato à Estação Cais do Sodré, Construção de duas novas estações – Estrela e Santos - e desconexão das 
linhas Amarela e Verde na Estação Campo Grande”, realizamos uma primeira reunião, na passada quarta-feira dia 
14/10/2020, de coordenação entre a Câmara Municipal de Lisboa, o Metropolitano de Lisboa, e a Zagope, para dar 
início às questões relacionadas com o desenvolvimento do RECAPE e dos licenciamentos necessários para a 
empreitada. 

Conforme indicação da Engª Ana Luísa Ferreira, vimos por este meio solicitar uma reunião sobre o Tema Espaços 
Verdes/arvoredo e Jardim da Estrela, logo que vos seja possível, atendendo ao reduzido prazo para o 
desenvolvimento do RECAPE. 

Abaixo faremos uma breve apresentação da empreitada e exporemos os assuntos a tratar na reunião. 

1. Apresentação do empreendimento e da Empreitada:
1.1 - Em anexo enviamos uma planta que localiza o conjunto das intervenções dos dois lotes na cidade e um

ficheiro kmz (que permite uma visualização do traçado); 
1.2 Abaixo descrevemos de forma sumária, os três locais à superfície que implantaremos os estaleiros de 

frente e o quarto estaleiro de apoio à beira rio: 

a. Poço de Ventilação PV208 – Localizado no jardim da Escola Pedro Nunes, com acesso pela Av.
Álvares Cabral. Este poço já se encontra construído. Servirá de poço de ataque para a construção do
túnel que ligará o término do Rato  à nova Estação da Estrela; Fturamente este poço funcionará
como saída de emergência e ventilação;

b. Estação da Estrela – Poço de acesso e Estação, a executar nos terrenos do antigo Hospital Militar,
com acesso pela Calçada da Estrela. Este poço no futuro ficará fechado à superfície e a saída da
Estação será no edifício da Farmácia do Hospital Militar Principal (HMP);

c. Poço de Ventilação PV213 – A implantação desta obra localiza-se nos terrenos do ISEG com acesso
pela Rua Miguel Lupi. Trata-se de uma nova  obra a realizar  a céu aberto;

d. Estaleiro Principal de apoio à empreitada – fica localizado à beira rio em terrenos disponibilizados
pelo ML.

2. Assuntos a tratar na Reunião
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Os assuntos que gostaríamos de abordar na reunião são os seguintes (ver desenhos no link abaixo): 

 Breve apresentação dos intervenientes e do Projeto do Lote 1

 Frente do Poço de Ventilação PV208 - Liceu Pedro Nunes
1. Poda de 3 Plátanos, designadamente: platanus spp Psp1, Psp2 e Psp3 (desenho: RACS PP APG

PVE 208 DW 7202 0-(F1), esta ação prende-se com a necessidade de implantação de uma grua
para apoio à execução da obra.

2. Material vegetal a transplantar, designadamente: Ca-3, Ca-4, Mc-1, Mc-2, Mc-3, Mc-4, No-1, No-
2, No-3, No-4 (desenho: RACS PP APG PVE 208 DW 7202 0-(F1);

3. Material vegetal a abater, designadamente: C-1, C-2, C-3, Lj-1, Lj-2, Pc-1, Pc-2 e Pc-3 (desenho:
RACS PP APG PVE 208 DW 7202 0-(F1);

4. Destino final do material Vegetal resultante da poda e a abater.
 Frente da Estação da Estrela

1. Material vegetal a transplantar, designadamente: Eni-1, Espp-1, Hs-1, Jspp-1, Jspp-2, Pc-1, Pspp-
1, Wf-1, Wf-2, Wf-3, Wf-4 e Ya-1 (desenho: RACS PP APG EST EES DW 7202 0-(F1));

2. Material vegetal a abater, designadamente: C-1, Fe-1, Fe-2, LI-1, LI-2, LI-3, LI-4, LI-5, LI-6, LI-7, LI-
8, No-1, No-1, No-2, No-3, No-4 (desenho: RACS PP APG EST EES DW 7202 0-(F1));

3. Destino final do material Vegetal a abater.
 Jardim da Estrela

1. Poda dos seguintes exemplares arbóreos: Apollonia barbujana (Ab-1), Corinocarpus laviegata
(Cl-2) e 2 exemplares de Ficus macrophylla (Fm-1 e Fm-2). São exemplares cujas copas tocam e
se sobrepõem atualmente no edifício da Antiga Farmácia e cobertura do passadiço. (desenho:
RACS PP APG EST EES DW 7202 0-(F1));

2. Apresentação das medidas de salvaguarda do material vegetal existente no Jardim da Estrela
(Acer negundo, Apollonia barbujana, Corinocarpus laviegata, Ficus macrophylla e Platanus
hybrida);

3. A DIA  na medida de minimização MM23 refere a seguinte medida: “Soluções para o controlo da
deposição de poeiras sobre a folhagem do património botânico, em particular, do Jardim da
Estrela, provenientes das obras à superfície na Estação da Estrela, que pode, eventualmente,
passar por um sistema de lavagem do tipo nebulizador”.
Apresentação das medidas alternativas, uma vez que se considera-se que o sistema de lavagem
por nebulizador apresenta o risco de proliferação de Legionella, e, por conseguinte, ter
restrições no seu uso, em particular entre Março e Maio e Setembro a Outubro. Tratando-se de
uma zona de elevada circulação de pessoas o risco é potenciado, pelo que alternativamente se
sugere o reforço das medidas de controlo e disseminação de poeiras.

4. Informação sobre os consumos de água para rega no Jardim da Estrela nos últimos 3 anos e se
possuem instrumentação para medição da humidade no solo

 Frente do Poço de Ventilação PV213
1. Material vegetal a transplantar, designadamente: Wf7 (desenho: RACS PP APG PVE 213 DW

7302 0-(F1));

 Identificação de possíveis locais disponíveis para transplantes de árvores.

Aproveitamos para enviar um link com peças desenhadas do projeto de arquitetura paisagista dos locais acima 
referidos: https://we.tl/t-jAGRIY1Rns 

Relativamente à data da reunião, tomamos a liberdade de sugerir abaixo duas datas alternativas: 

1ª data /hora : 26/10 pelas 10h e duração 1h30; 

2ª data /hora : 28/10 pelas 10h e duração 1h30 
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Agradecemos resposta sobre a data que preferem, ou em caso de impossibilidade, sugiram sff a data que vos for 
mais conveniente. 

No caso de necessitarem de alguma  informação adicional, sobre o agendamento disponham sff para Ilídio Julião 
(962301080), sobre os objetivos da reunião contatem sff diretamente a colega Augusta Fernandes (924 433 511); 
ou, alternativamente para os respetivos emails. 

Desde já muito agradecemos pela colaboração, 

Sem outro assunto de momento, subscrevemo-nos com elevada estima e consideração, 

Best Regards/ Melhores Cumprimentos 

Ilídio de Carvalho Julião 
Gerente de Contratos 
Tel.:  +351 218 432 500 
TM:   +351 962 301 080 
Skype: ilidio.juliao 
juliao@zagope.pt 

Alvará nº 92 
Lagoas Park, Edifício 6 Piso1 
2740-244 Porto Salvo 
T.:218 432 500 



1

De: Ilidio Carvalho Juliao
Enviado: 21 de outubro de 2020 19:18
Para: Ana Ferreira (DMM/DGM)
Cc: Alexandra Rodrigues; MLOT1; Manuela Maria Pega Magro Correia
Assunto: MLOT1-384-CE-IJ-20201021 Condicionantes à mobilidade provocadas pela 

Empreitada
Anexos: 2020.10.21_MLOT1 CML Mobilidade.zip

Assunto: Lote 1- “Execução dos Toscos entre o Término da Estação Rato e a Estação Santos, do PK 0+0 ao PK 
1+319,729” 
 Ref. ª MLOT1-384-CE-IJ-20201021 Condicionantes à mobilidade provocadas pela Empreitada 

Prezada Engª Ana Luísa Ferreira, boa tarde, 

No âmbito da execução da Empreitada  do Lote 1 - Execução dos Toscos Entre o Término do Rato e a 
Estação Santos, para o Metropolitano de Lisboa, e na sequência da reunião do passado dia 14/10/20 e da 
forma como combinámos interagir com os diversos intervenientes da CML, de modo a agilizar as questões 
relacionadas com a execução da obra, nomeadamente, e com caracter prioritário, as questões 
relacionadas com o RECAPE, solicitámos uma reunião, com a maior brevidade possível, com o 
departamento responsável pelos assuntos relativos à mobilidade. 

Procede-se, de seguida, a uma breve descrição das principais implicações que a obra irá originar, em 
termos de mobilidade, e por frente de obra: 

i) Frente da Escola Secundária Pedro Nunes –  PV 208

Esta frente de obra desenvolve-se integralmente num recinto de  jardim e de estacionamento
existente na Escola Pedro Nunes. Trata-se de uma frente de ataque que dará apoio à execução
de dois troços de túnel, o T33A e o T33B. Nesta frente não se prevê qualquer ocupação de via
pública, estando o constrangimento limitado à entrada e saída da via pública  para o estaleiro
de obra.
O acesso a este local é feito por um portão existente na Avenida Álvares Cabral, sendo  o
movimento máximo por dia de 8 camiões, que farão  a remoção dos escombros resultantes da
escavação.
No PDF anexo ilustramos o circuito de entrada e saída destes camiões. Este circuito, na Av.ª
Álvares Cabral, será sempre efetuado no sentido descendente, isto é, no sentido do Jardim da
Estrela;

ii) Frente do Antigo H ospital Militar  - Estação da Estrela ( Futura)

A área disponível para estaleiro é muito exígua para uma obra desta natureza. Para efetuar
o escoramento da fachada do edifício da farmácia e a entrada e saída de camiões da obra, já
tinha sido previsto, no Programa Preliminar, a ocupação integral do passeio que limita os
extremos da área de intervenção (Calçada da Estrela). Este facto leva a que tenha que ser
considerado uma alternativa à  circulação pedonal na zona, com a materialização de novas
passadeiras.
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Ainda nesta frente de obra, e neste caso, por questões de segurança que se prendem com a 
existência de um caminho de emergência, vai ser necessário ocupar 3 lugares de 
estacionamento, que se localizam na rua de São Bernardo, e cuja localização se identifica em 
anexo.  

Gostaríamos ainda de avaliar a possibilidade de  podermos dispor na zona de uma área que 
permitisse o parqueamento de um camião, enquanto espera para ser carregado, uma vez que a 
área de estaleiro não o permite, e o transtorno que causaria este compasso de espera na 
envolvente seria, de todo, desaconselhado; 

iii) Frente do ISEG  –  PV 213

Trata-se de uma outra frente de ataque, que dará apoio à execução dos troços de Túnel T34A e
T34B. Neste caso, as condicionantes são ao nível da circulação nas congestionadas e estreitas
vias por onde terão que circular os camiões de apoio à obra.
Existe a necessidade de que a zona de estacionamento do lado esquerdo da Rua Almeida
Brandão e o lado direito da Rua Miguel Lupi sofra restrições;

iv) Empreitada G eral –  Instrumentação
Como é habitual neste tipo de empreitada, existe um plano de instrumentação que monitoriza
as deformações/distorções e assentamentos que a escavação induz nos terrenos envolventes.
Este plano consiste, basicamente, na instalação de piezómetros, inclinómetros, níveis de água
etc.., que para a sua instalação será necessário a ocupação de via pública e, eventuais,
condicionamentos de circulação. Anexamos os respetivo plano.

Para facilitar o entendimento, e de forma a tornar as reuniões mais efetivas e eficientes,  anexamos um 
conjunto de informações e possíveis soluções a implementar. Estas são as questões que, nesta fase, e 
neste âmbito, necessitamos de discutir com a Entidade Camarária.  
Agradecemos que distribua pelas respetivas áreas os conteúdos aqui apresentados.  

Relativamente à data da reunião, tomamos a liberdade de sugerir abaixo duas datas alternativas: 

1ª data /hora : 26/10 pelas 10h e duração 1h30; 

2ª data /hora : 29/10 pelas 10h e duração 1h30 

Agradecemos resposta sobre a data que vos melh or atende, ou em caso de impossibilidade, sugiram sff a data 
que vos for mais conveniente.  

No caso de necessitarem de alguma  informação adicional, disponha sff para Ilídio Julião (962301080). 

Desde já muito agradecemos pela colaboração, 

Sem outro assunto de momento, subscrevemo-nos com elevada estima e consideração, 

Documentos Anexos: 
- KmZ da empreitada;
- Link com o plano de instrumentação - https://we.tl/t-74xs9DZOKH;
- Desenhos das frentes de obra



3

Best Regards/ Melhores Cumprimentos 

Ilídio de Carvalho Julião 
Gerente de Contratos 
Tel.:  +351 218 432 500 
TM:   +351 962 301 080 
Skype: ilidio.juliao 
juliao@zagope.pt 

Alvará nº 92 
Lagoas Park, Edifício 6 Piso1 
2740-244 Porto Salvo 
T.:218 432 500 
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De: Ilidio Carvalho Juliao
Enviado: 21 de outubro de 2020 20:01
Para: sof ia.mourao@ cm-lisboa.pt
Cc: Ana Ferreira (DMM/DGM); Alexandra Rodrigues; MLOT1; Augusta Fernandes; 

Manuela Maria Pega Magro Correia
Assunto: MLOT1-385 -CE-IJ-20201021 CML - Gestão de Proj etos de Espaço Público
Anexos: 2019.12.07 _Metro  Lisboa_Lote 1.k mz; RACS  PP APG LIN  000 DW  7 100 A-(F1) 

(002).pdf

Assunto: Lote 1- “Execução dos Toscos entre o Término da Estação Rato e a Estação Santos, do PK 0+0 ao 
PK 1+319,729” 
Ref.ª:   MLOT1-385 -CE-IJ-20201021  CML - G estão de Projetos de Espaço Público 

Exma. Srª Engª Ana Sofia Mourão, 

No âmbito da execução da Empreitada  do Lote 1 - Execução dos Toscos Entre o Término do Rato e a 
Estação Santos, para o Metropolitano de Lisboa, inserido no “Plano de Expansão do Metropolitano de 
Lisboa”, que tem nesta fase o objetivo de “criar uma Linha Circular na rede do Metropolitano de Lisboa 
com o prolongamento da Estação Rato à Estação Cais do Sodré, Construção de duas novas estações – 
Estrela e Santos - e desconexão das linhas Amarela e Verde na Estação Campo Grande”, realizamos uma 
primeira reunião, na passada quarta-feira dia 14/10/2020, de coordenação entre a Câmara Municipal de 
Lisboa, o Metropolitano de Lisboa, e a Zagope, para dar início às questões relacionadas com o 
desenvolvimento do RECAPE e dos licenciamentos necessários para a empreitada. 

Conforme indicação da Engª Ana Luísa Ferreira, vimos por este meio dirigir-nos à Sr.ª Engenheira Ana Sofia 
Mourão para tratar de questões relacionadas com G estão de Projetos de Espaço Público. 

Para lhe permitir conhecer um pouco da empreitada, abaixo faremos uma apresentação sumária da 
mesma: 

 em anexo enviamos uma planta que localiza o conjunto das intervenções dos dois lotes na cidade e
um ficheiro kmz (que permite uma visualização do traçado);

 abaixo descrevemos de forma sumária, os três locais à superfície que implantaremos os estaleiros
de frente e o quarto estaleiro de apoio à beira rio:

a. Poço de Ventilação PV208 – Localizado no jardim da Escola Pedro Nunes, com acesso pela
Av. Álvares Cabral. Este poço já se encontra construído. Servirá de poço de ataque para a
construção do túnel que ligará o término do Rato  à nova Estação da Estrela; Fturamente
este poço funcionará como saída de emergência e ventilação;

b. Estação da Estrela – Poço de acesso e Estação, a executar nos terrenos do antigo Hospital
Militar, com acesso pela Calçada da Estrela. Este poço no futuro ficará fechado à superfície
e a saída da Estação será no edifício da Farmácia do Hospital Militar Principal (HMP);

c. Poço de Ventilação PV213 – A implantação desta obra localiza-se nos terrenos do ISEG com
acesso pela Rua Miguel Lupi. Trata-se de uma nova  obra a realizar  a céu aberto;

d. Estaleiro Principal de apoio à empreitada – fica localizado à beira rio em terrenos
disponibilizados pelo ML.
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No âmbito da execução desta Empreitada, e sobre o assunto em apreço, vimos, por esta via, solicitar os 
vossos melhores ofícios para o esclarecimento das seguintes questões: 

i) Refere a D eclaração de Impacte  Ambiental, para este empreendimento, na sua medida de 
minimização nº  72 relativa a esta empreitada que se devem “efetuar as diligências necessárias
junto da CML para que as diversas obras que possam ser ex ecutadas em simultâneo com as obras 
do MET R O  sejam desenvolvidas em estreita articulação, com vista a minimizar eventuais conflitos 
e potenciar as mais-valias inerentes.  É ex emplo a localização das estações Estrela e Santos, bem 
como do PV 3, que se localizam em áreas previstas serem  requalificadas”.  Neste sentido, 
agradecemos informação que possa dar ao estipulado na DIA.

ii) Ainda no âmbito desta medida, questionamos a  existência de potenciais empreendimentos na
cidade que permitam rececionar  materiais inertes provenientes das escavações com
características de solos e materiais rochosos.

Caso seja necessário algum esclarecimento adicional, ou reunião, não hesite em nos contactar. 

Desde já, muito agradecidos pela atenção e colaboração, 

Sem outro assunto de momento, subscrevemo-nos com elevada estima e consideração, 

Best Regards/ Melhores Cumprimentos 

Ilídio de Carvalho Julião 
Gerente de Contratos 
Tel.:  +351 218 432 500 
TM:   +351 962 301 080 
Skype: ilidio.juliao 
juliao@zagope.pt 

Alvará nº 92 
Lagoas Park, Edifício 6 Piso1 
2740-244 Porto Salvo 
T.:218 432 500 
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De: Ilidio Carvalho Juliao
Enviado: 30 de outubro de 2020 17:07
Para: joao.rodrigues@cm-lisboa.pt; rui.simao@cm-lisboa.pt; Ana Francisco 

(DMAEVCE/DEV/DMREV/EArv); helder.dias@cm-lisboa.pt; Sofia Antunes; Alexandra 
Rodrigues

Cc: Ana Ferreira (DMM/DGM); Rui Pina; MLOT1; Augusta Fernandes; Manuela Maria 
Pega Magro Correia; Sandra Nobre; teresa_claro@hotmail.com; Cristina Martins

Assunto: MLOT1-4 19-CE-IJ-20201030 –  Verdes/Arvoredo e Jardim da Estrela - Reunião de 
campo na próxima 3ª  feira,  dia 3/11/2020 

Assunto: Lote 1- “Execução dos Toscos entre o Término da Estação Rato e a Estação Santos, do PK 0+0 ao PK 
1+319,729” 
Ref.ª:   MLOT1-419-CE-IJ-20201030– Verdes/Arvoredo e Jardim da Estrela - Reunião de campo na próxima 3ª feira, 
dia 3/11/2020  

Prezados Senhoras(es) muito bom dia, 

Espero encontrá-los todos bem! 

Vimos agradecer a reunião realizada na passada quarta-feira, 28/10/2020, e vimos confirmar a data/hora da reunião 
de campo pré-agendada, para a próxima 3ª feira, dia 3/11/2020, pelas 14h30 e até às 16h. Ficou como local de 
encontro o portão principal do Jardim da Estrela, em frente da Basílica. 

Tomamos a liberdade de elaborar um memorando da reunião realizada, via plataforma digital (Teams), que abaixo 
partilhamos convosco: 

MEMORANDO DE REUNIÃO 
Plataforma digital: TEAMS 
Data: 28 de outubro de 2020 
Duração: 10:00 H- 11:20H 
Entidade: Departamento de Estrutura Verde da CML. 
Participantes: 

CML – Rui Simão (RS); Hélder Dias (HD); Ana Francisco (AF); Sofia Antunes (SA) 
Metropolitano de Lisboa – Alexandra Rodrigues (AR) 
ZAGOPE– M.ª Augusta Fernandes (MAF); Ilídio Julião (IJ); Manuela Correia (MC) 
CISED – Cristina Martins (CM); Sandra Nobre (SN); Teresa Claro (TC) 

Assuntos: Frentes de Obra - Poço de Ventilação PV208 (Liceu Pedro Nunes )| Estação da Estrela -(Jardim da Estrela/Antigo 
Hospital Militar Principal- HMP) | Poço de Ventilação PV213 (ISEG) 

 Material vegetal a transplantar e a abater
 Material vegetal a podar
 Destino final do material vegetal a abater
 Identificação de possíveis locais disponíveis para transplantes de árvores

Foi feita uma breve apresentação do projeto, nomeadamente das intervenções à superfície, localização dos estaleiros e 
identificação dos acessos às frentes de trabalho [Zagope-IJ]. 
Foi também apresentado, por frente de trabalho, as ações previstas implementar ao nível do material vegetal (a manter, 
transplante, abate e poda) no PV208, na Estação da Estrela (EES) e no PV213 (ISEG), tendo por base o Programa Preliminar do 
Projeto de Arquitetura Paisagista, tendo sido referida a necessidade de se efetuar podas nos elementos arbóreos localizados no 
Jardim da Estrela, adjacentes ao edifício da farmácia do HMP  [CISED CM]. 
Foi referido pela Eng.ª Alexandra Rodrigues que entre o EIA e a presente fase foram realizadas alterações ao projeto da EES, e 
que estas alterações foram feitas no sentido de eliminar qualquer tipo de intervenção direta no Jardim da Estrela. 
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Solicitou-se o esclarecimento da CML sobre o âmbito de aplicação do regulamento do arvoredo. 
O Eng.º Rui Simões esclareceu que o regulamento do arvoredo apenas se aplica aos espaços municipais. Significa que no âmbito 
deste projeto só se aplica ao Jardim da Estrela. No entanto, foi referido que a CML pode acompanhar os trabalhos de poda 
necessários nos 3 plátanos que existem na frente do PV208 (Liceu Pedro Nunes). 
Questionou-se a disponibilidade da CML para receber o material vegetal proposto para transplante. 
Foi respondido que a CML (Eng.º Rui Simões e pela Eng.ª Ana Francisco) tem disponibilidade para receber os elementos propostos 
para transplante nos espaços municipais, à exceção das palmeiras, que não aconselha o seu transplante devido ao perigo de 
propagação do escaravelho vermelho, acrescido do facto de o custo de tal ação ser oneroso e implicar uma monitorização 
contínua. As ações de controlo da praga têm efeitos colaterais no estado fitossanitário das árvores. Releva, no entanto, que em 
relação ao transplante destes exemplares de espaços particulares para espaços da mesma natureza, esta ação fica ao critério de 
quem os gere ou tutela. 
Foi questionado a existência de registos dos consumos de água para rega no Jardim da Estrela, e se estes podiam ser 
disponibilizados. A CML (Eng.º Rui Simões) ficou de disponibilizar estes registos. 
Foi solicitada a Layer com o arvoredo existente no Jardim da Estrela. A Eng.ª Ana Francisco referiu que a CML detém essa 
informação apenas para a zona da projeção do traçado e que a mesma poderia ser disponibilizada. Questionou-se também se 
existe arvoredo classificado no Jardim da Estrela, foi respondido que não. 
No âmbito do RECAPE, foi proposto pela CISED/Zagope a alteração da medida de minimização 23 da DIA, referente à instalação 
de um sistema tipo nebulizador para contenção de poeiras em suspensão no Jardim da Estrela, por telas próprias para o efeito, a 
serem instaladas nas frentes de trabalho. A justificação para esta proposta é o perigo de proliferação de legionella e o incómodo 
para os utentes do Jardim da Estrela. 
A CML concorda com a alteração proposta. Salienta que o nebulizador a funcionar no verão além da questão da legionella alteraria 
as condições microclimáticas de humidade no Jardim da Estrela, o que pode inclusive ter efeitos negativos na vegetação, uma vez 
que se gerariam condições de humidade anormais nesse período, o que se pode refletir no ciclo vegetativo. 
Questionou-se qual seria o destino final dos resíduos verdes resultantes da poda. A CML respondeu que os resíduos verdes são 
encaminhados para a Valorsul. 
Ficou agendada uma visita ao traçado e ao Jardim da Estrela para o dia 03 de novembro de 2020 da parte da tarde, em hora a 
propor pela Zagope.  

A Zagope ficou de enviar previamente à CML (RS) a seguinte documentação: 
· Nota Técnica (resumo das metodologias já previstas) e Plantas de Interferências e Ações Propostas para o material 
vegetal
· Nota Técnica da Hidrogeologia
·  Nota técnica do método construtivo para a contenção do edifício da farmácia na zona do muro do Jardim da Estrela

Conforme falado, solicitamos o envio pela CML, dos seguintes elementos: 
· Layer com arvoredo levantado na projeção do traçado no jardim da estrela;
· Registos dos consumos de água no Jardim da Estrela (últimos 3 anos)

Muito obrigado, 

Sem outro assunto de momento, subscrevemo-nos com elevada estima e consideração, 

Best Regards/ Melhores Cumprimentos 

Ilídio de Carvalho Julião 
Gerente de Contratos 
Tel.:  +351 218 432 500 
TM:   +351 962 301 080 
Skype: ilidio.juliao 
juliao@zagope.pt 

Alvará nº 92 
Lagoas Park, Edifício 6 Piso1 
2740-244 Porto Salvo 
T.:218 432 500 
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De: Rui Simao (DMAEVCE/DEV/DMREV) <rui.simao@cm-lisboa.pt>  
Enviada: 21 de outubro de 2020 16:09 
Para: Ilidio Carvalho Juliao <Juliao@zagope.pt> 
Cc: Ana Francisco (DMAEVCE/DEV/DMREV/EArv) <ana.julia.francisco@cm-lisboa.pt>; João Rodrigues 
(DMAEVCE/DEV) <joao.rodrigues@cm-lisboa.pt>; Helder Dias (DMAEVCE/DEV/DMREV/GEV/GEV-UITC) 
<helder.dias@cm-lisboa.pt>; Sofia Antunes (DMAEVCE/DEV/DMREV/GEV/GEV-UITC) <sofia.antunes@cm-lisboa.pt> 
Assunto: RE: MLOT1-376-CE-IJ-20201020 - Agendamento reunião Espaços Verdes/arvoredo e Jardim da Estrela 

Exmo. Engº Ilidio Julião. 

Boa tarde. 

Face às disponibilidades que nos remeteu proponho que se agende a reunião, via Teams, ou outra plataforma digital 
que considerem, para o dia: 

28/10 pelas 10h e duração 1h30 

Aguardamos envio do link do referido agendamento. 

Obrigado. 

Atentamente, 

rui simão | engº biofísico 

Chefe de Divisão de Manutenção e Requalificação da Estrutura Verde 
Departamento de Estrutura Verde
Direção Municipal de Ambiente, Estrutura Verde, Clima e Energia
C â m a r a  M u n i c i p a l  d e  L i s b o a
Av. Francisco Luis Gomes, nº1, Porta 3, Bloco 4.7
1800-177 LISBOA
tel. IP: 218 172 492
www.cm-lisboa.pt | rui.simao@cm-lisboa.pt

De: João Rodrigues (DMAEVCE/DEV)  
Enviada: 21 de outubro de 2020 10:32 
Para: Rui Simao (DMAEVCE/DEV/DMREV) 
Cc: Ana Francisco (DMAEVCE/DEV/DMREV/EArv) 
Assunto: FW: MLOT1-376-CE-IJ-20201020 - Agendamento reunião Espaços Verdes/arvoredo e Jardim da Estrela 

Agradeço resposta ao solicitado, comigo em cc. 

abraço 

João Rodrigues 
Diretor  Departamento
Câmara Municipal de Lisboa
Direção Municipal do Ambiente, Estrutura Verde, Clima e Energia
Departamento da Estrutura Verde
Av. Francisco Luis Gomes, nº1, Porta 3, Bloco 4.7 – 1800-177 LISBOA
T. geral (+351) 218 172 900 
www.cm-lisboa.pt | joao.rodrigues@cm-lisboa.pt
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De: Ilidio Carvalho Juliao [mailto:Juliao@zagope.pt]  
Enviada: 20 de outubro de 2020 20:26 
Para: João Rodrigues (DMAEVCE/DEV); Ana Francisco (DMAEVCE/DEV/DMREV/EArv) 
Cc: Ana Ferreira (DMM/DGM); Alexandra Rodrigues; MLOT1; Maria Augusta Braga Fernandes; ambiente; Manuela 
Maria Pega Magro Correia 
Assunto: MLOT1-376-CE-IJ-20201020 - Agendamento reunião Espaços Verdes/arvoredo e Jardim da Estrela 

ATENÇÃO: Este email teve origem fora da CML. Não clique em links ou abra anexos, a menos que reconheça o 
remetente e saiba que o conteúdo é seguro. 

Assunto: Lote 1- “Execução dos Toscos entre o Término da Estação Rato e a Estação Santos, do PK 0+0 ao PK 
1+319,729” 
Ref.ª:   MLOT1-376-CE-IJ-20201020 - Agendamento reunião Espaços Verdes/arvoredo e Jardim da Estrela 

Prezados Engenheiros bom dia, 

No âmbito da execução da Empreitada  do Lote 1 - Execução dos Toscos Entre o Término do Rato e a Estação 
Santos, para o Metropolitano de Lisboa, inserido no “Plano de Expansão do Metropolitano de Lisboa”, que tem 
nesta fase o objetivo de “criar uma Linha Circular na rede do Metropolitano de Lisboa com o prolongamento da 
Estação Rato à Estação Cais do Sodré, Construção de duas novas estações – Estrela e Santos - e desconexão das 
linhas Amarela e Verde na Estação Campo Grande”, realizamos uma primeira reunião, na passada quarta-feira dia 
14/10/2020, de coordenação entre a Câmara Municipal de Lisboa, o Metropolitano de Lisboa, e a Zagope, para dar 
início às questões relacionadas com o desenvolvimento do RECAPE e dos licenciamentos necessários para a 
empreitada. 

Conforme indicação da Engª Ana Luísa Ferreira, vimos por este meio solicitar uma reunião sobre o Tema Espaços 
Verdes/arvoredo e Jardim da Estrela, logo que vos seja possível, atendendo ao reduzido prazo para o 
desenvolvimento do RECAPE. 

Abaixo faremos uma breve apresentação da empreitada e exporemos os assuntos a tratar na reunião. 

1. Apresentação do empreendimento e da Empreitada:
1. - Em anexo enviamos uma planta que localiza o conjunto das intervenções dos dois lotes na cidade e um

ficheiro kmz (que permite uma visualização do traçado);
2. Abaixo descrevemos de forma sumária, os três locais à superfície que implantaremos os estaleiros de

frente e o quarto estaleiro de apoio à beira rio:

a. Poço de Ventilação PV208 – Localizado no jardim da Escola Pedro Nunes, com acesso pela Av.
Álvares Cabral. Este poço já se encontra construído. Servirá de poço de ataque para a construção do
túnel que ligará o término do Rato  à nova Estação da Estrela; Fturamente este poço funcionará
como saída de emergência e ventilação;

b. Estação da Estrela – Poço de acesso e Estação, a executar nos terrenos do antigo Hospital Militar,
com acesso pela Calçada da Estrela. Este poço no futuro ficará fechado à superfície e a saída da
Estação será no edifício da Farmácia do Hospital Militar Principal (HMP);

c. Poço de Ventilação PV213 – A implantação desta obra localiza-se nos terrenos do ISEG com acesso
pela Rua Miguel Lupi. Trata-se de uma nova  obra a realizar  a céu aberto;

d. Estaleiro Principal de apoio à empreitada – fica localizado à beira rio em terrenos disponibilizados
pelo ML.

2. Assuntos a tratar na Reunião
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Os assuntos que gostaríamos de abordar na reunião são os seguintes (ver desenhos no link abaixo): 

 Breve apresentação dos intervenientes e do Projeto do Lote 1

 Frente do Poço de Ventilação PV208 - Liceu Pedro Nunes
1. Poda de 3 Plátanos, designadamente: platanus spp Psp1, Psp2 e Psp3 (desenho: RACS PP

APG PVE 208 DW 7202 0-(F1), esta ação prende-se com a necessidade de implantação de
uma grua para apoio à execução da obra.

2. Material vegetal a transplantar, designadamente: Ca-3, Ca-4, Mc-1, Mc-2, Mc-3, Mc-4, No-1,
No-2, No-3, No-4 (desenho: RACS PP APG PVE 208 DW 7202 0-(F1);

3. Material vegetal a abater, designadamente: C-1, C-2, C-3, Lj-1, Lj-2, Pc-1, Pc-2 e Pc-3
(desenho: RACS PP APG PVE 208 DW 7202 0-(F1);

4. Destino final do material Vegetal resultante da poda e a abater.
 Frente da Estação da Estrela

1. Material vegetal a transplantar, designadamente: Eni-1, Espp-1, Hs-1, Jspp-1, Jspp-2, Pc-1,
Pspp-1, Wf-1, Wf-2, Wf-3, Wf-4 e Ya-1 (desenho: RACS PP APG EST EES DW 7202 0-(F1));

2. Material vegetal a abater, designadamente: C-1, Fe-1, Fe-2, LI-1, LI-2, LI-3, LI-4, LI-5, LI-6, LI-
7, LI-8, No-1, No-1, No-2, No-3, No-4 (desenho: RACS PP APG EST EES DW 7202 0-(F1));

3. Destino final do material Vegetal a abater.
 Jardim da Estrela

1. Poda dos seguintes exemplares arbóreos: Apollonia barbujana (Ab-1), Corinocarpus
laviegata (Cl-2) e 2 exemplares de Ficus macrophylla (Fm-1 e Fm-2). São exemplares cujas
copas tocam e se sobrepõem atualmente no edifício da Antiga Farmácia e cobertura do
passadiço. (desenho: RACS PP APG EST EES DW 7202 0-(F1));

2. Apresentação das medidas de salvaguarda do material vegetal existente no Jardim da
Estrela (Acer negundo, Apollonia barbujana, Corinocarpus laviegata, Ficus macrophylla e
Platanus hybrida);

3. A DIA  na medida de minimização MM23 refere a seguinte medida: “Soluções para o
controlo da deposição de poeiras sobre a folhagem do património botânico, em particular,
do Jardim da Estrela, provenientes das obras à superfície na Estação da Estrela, que pode,
eventualmente, passar por um sistema de lavagem do tipo nebulizador”.

Apresentação das medidas alternativas, uma vez que se considera-se que o sistema de lavagem 
por nebulizador apresenta o risco de proliferação de Legionella, e, por conseguinte, ter 
restrições no seu uso, em particular entre Março e Maio e Setembro a Outubro. Tratando-se de 
uma zona de elevada circulação de pessoas o risco é potenciado, pelo que alternativamente se 
sugere o reforço das medidas de controlo e disseminação de poeiras.   

4. Informação sobre os consumos de água para rega no Jardim da Estrela nos últimos 3 anos e se
possuem instrumentação para medição da humidade no solo

 Frente do Poço de Ventilação PV213
1. Material vegetal a transplantar, designadamente: Wf7 (desenho: RACS PP APG PVE 213 DW

7302 0-(F1));

 Identificação de possíveis locais disponíveis para transplantes de árvores.

Aproveitamos para enviar um link com peças desenhadas do projeto de arquitetura paisagista dos locais acima 
referidos: https://we.tl/t-jAGRIY1Rns 

Relativamente à data da reunião, tomamos a liberdade de sugerir abaixo duas datas alternativas: 

1ª data /hora : 26/10 pelas 10h e duração 1h30; 

2ª data /hora : 28/10 pelas 10h e duração 1h30 

Agradecemos resposta sobre a data que preferem, ou em caso de impossibilidade, sugiram sff a data que vos for 
mais conveniente. 
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No caso de necessitarem de alguma  informação adicional, sobre o agendamento disponham sff para Ilídio Julião 
(962301080), sobre os objetivos da reunião contatem sff diretamente a colega Augusta Fernandes (924 433 511); 
ou, alternativamente para os respetivos emails. 

Desde já muito agradecemos pela colaboração, 

Sem outro assunto de momento, subscrevemo-nos com elevada estima e consideração, 

Best Regards/ Melhores Cumprimentos 

Ilídio de Carvalho Julião 
Gerente de Contratos 
Tel.:  +351 218 432 500
TM:   +351 962 301 080
Skype: ilidio.juliao
juliao@zagope.pt

Alvará nº 92
Lagoas Park, Edifício 6 Piso1
2740-244 Porto Salvo
T.:218 432 500
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De: S of ia Mourao (DMU /DEP/DGPEP) < sof ia.mourao@ cm-lisboa.pt>
Enviado: 9 de novembro de 2020 19:25
Para: Ilidio Carvalho Juliao
Cc: Ana Ferreira (DMM/DGM); ' Alexandra Rodrigues (Paula.Alexandra@ f erconsult.pt)' ; 

MLOT1; Manuela Maria Pega Magro Correia; Augusta Fernandes; S andra N obre; 
Maria S alema (DMU /DEP/DGPEP); H ugo Palma (DMU /DEP/DGPEP); Pedro Dinis 
(DMU /DEP)

Assunto: RE: MLOT1-45 4-CE-IJ-20201021  CML - Gestão de Proj etos de Espaço Público –  
reenvio do nosso email ref .ª  385 ,  de 21/10

Caro Dr. Ilídio de Carvalho Julião, 

Agradecemos o seu contacto. O Departamento de Espaço Público está a desenvolver dois projetos de Espaço público 
que deverão ser compatibilizados com a construção das estações de Santos e Estrela: 

i) o projeto de requalificação do Largo da Esperança e envolvente  - em fase de programa preliminar
ii) o projeto de requalificação da Praça da Estrela – em fase de Estudo Prévio

Estes projetos são desenvolvidos e geridos pela Arqª Rosário Salema e Arq. Hugo Palma, colaboradores da Divisão 
de Gestão de Projetos de Espaço Público, em cc neste email, proponho o agendamento de uma reunião conjunta 
para que os intervenientes se conheçam e seja iniciada a articulação entre as entidades envolvidas. Sugiro que a 
reunião seja agendada na semana de 16 a 20 de novembro utilizando a plataforma teams. 

Aguardamos o envio de duas datas alternativas. 

Com os meus melhores cumprimentos, 

Sofia Mourão 
Chefe de Divisão 
Câmara Municipal de Lisboa 
Direção Municipal de Urbanismo 
Departamento de Espaço Público 
Divisão de Gestão de Projetos de Espaço Público 
Praça do Município, 31 – 1.º | 1100-365 LISBOA 
Telefone (+351) 218 171 775 | (+351) 927 733 773 
www.cm-lisboa.pt | sofia.mourao@cm-lisboa.pt 

De: Ilidio Carvalho Juliao [mailto:Juliao@zagope.pt]  
Enviada: 9 de novembro de 2020 18:18 
Para: Sofia Mourao (DMU/DEP/DGPEP) 
Cc: Ana Ferreira (DMM/DGM); 'Alexandra Rodrigues (Paula.Alexandra@ferconsult.pt)'; MLOT1; Manuela Maria Pega 
Magro Correia; Augusta Fernandes; Sandra Nobre 
Assunto: MLOT1-454-CE-IJ-20201021 CML - Gestão de Projetos de Espaço Público – reenvio do nosso email ref.ª 
385, de 21/10 
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ATENÇÃO: Este email teve origem fora da CML. Não clique em links ou abra anexos, a menos que reconheça 
o remetente e saiba que o conteúdo é seguro. 

Assunto: Lote 1- “Execução dos Toscos entre o Término da Estação Rato e a Estação Santos, do PK 0+0 ao PK 
1+319,729” 
Ref.ª:   MLOT1-454-CE-IJ-20201021  CML - Gestão de Projetos de Espaço Público – reenvio do nosso email ref.ª 
385, de 21/10 
 
Prezada Eng.ª Ana Sofia Mourão boa tarde, 
 
Espero que se encontre bem! 
 
Estamos a reencaminhar o email ref.ª 385 abaixo, que pretendia abordar a temática da Gestão de Projetos de 
Espaço Público, no âmbito da execução do RECAPE, para a empreitada referida em assunto. 
 
Gostaríamos de saber se ficou com alguma dúvida, ou se necessita de alguma informação nossa, para possibilitar a 
sua resposta ao que abaixo solicitamos. 
 
Obrigado pela atenção dispensada, 
 
Disponha se faz favor, 
 
Sem outro assunto de momento, subscrevemo-nos com elevada estima e consideração, 
 
Best Regards/ Melhores Cumprimentos 
 
Ilídio de Carvalho Julião 
Gerente de Contratos 
Tel.:  +351 218 432 500 
TM:   +351 962 301 080 
Skype: ilidio.juliao 
juliao@zagope.pt 
 

 
Alvará nº 92 
Lagoas Park, Edifício 6 Piso1 
2740-244 Porto Salvo 
T.:218 432 500 
 
 
PS: estou a enviar com recibo de leitura para verificar se o email foi entregue. 
 
De: Ilidio Carvalho Juliao  
Enviada: 21 de outubro de 2020 20:01 
Para: sofia.mourao@cm-lisboa.pt 
Cc: Ana Ferreira (DMM/DGM) <ana.luisa.ferreira@cm-lisboa.pt>; Alexandra Rodrigues 
<Paula.Alexandra@ferconsult.pt>; MLOT1 <MLOT1@zagope.pt>; Maria Augusta Braga Fernandes 
<augusta.fernandes@zagope.pt>; Manuela Maria Pega Magro Correia <manuela.correia@zagope.pt> 
Assunto: MLOT1-385-CE-IJ-20201021 CML - Gestão de Projetos de Espaço Público 
 
Assunto: Lote 1- “Execução dos Toscos entre o Término da Estação Rato e a Estação Santos, do PK 0+0 ao 
PK 1+319,729” 
Ref.ª:   MLOT1-385-CE-IJ-20201021  CML - Gestão de Projetos de Espaço Público 
 
Exma. Srª Engª Ana Sofia Mourão,  
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No âmbito da execução da Empreitada  do Lote 1 - Execução dos Toscos Entre o Término do Rato e a 
Estação Santos, para o Metropolitano de Lisboa, inserido no “Plano de Expansão do Metropolitano de 
Lisboa”, que tem nesta fase o objetivo de “criar uma Linha Circular na rede do Metropolitano de Lisboa 
com o prolongamento da Estação Rato à Estação Cais do Sodré, Construção de duas novas estações – 
Estrela e Santos - e desconexão das linhas Amarela e Verde na Estação Campo Grande”, realizamos uma 
primeira reunião, na passada quarta-feira dia 14/10/2020, de coordenação entre a Câmara Municipal de 
Lisboa, o Metropolitano de Lisboa, e a Zagope, para dar início às questões relacionadas com o 
desenvolvimento do RECAPE e dos licenciamentos necessários para a empreitada. 

Conforme indicação da Engª Ana Luísa Ferreira, vimos por este meio dirigir-nos à Sr.ª Engenheira Ana 
Sofia Mourão para tratar de questões relacionadas com Gestão de Projetos de Espaço Público. 

Para lhe permitir conhecer um pouco da empreitada, abaixo faremos uma apresentação sumária da mesma: 

 em anexo enviamos uma planta que localiza o conjunto das intervenções dos dois lotes na cidade e 
um ficheiro kmz (que permite uma visualização do traçado); 

 abaixo descrevemos de forma sumária, os três locais à superfície que implantaremos os estaleiros 
de frente e o quarto estaleiro de apoio à beira rio:  

a.      Poço de Ventilação PV208 – Localizado no jardim da Escola Pedro Nunes, com acesso pela 
Av. Álvares Cabral. Este poço já se encontra construído. Servirá de poço de ataque para a 
construção do túnel que ligará o término do Rato  à nova Estação da Estrela; Fturamente 
este poço funcionará como saída de emergência e ventilação; 

b.      Estação da Estrela – Poço de acesso e Estação, a executar nos terrenos do antigo Hospital 
Militar, com acesso pela Calçada da Estrela. Este poço no futuro ficará fechado à superfície 
e a saída da Estação será no edifício da Farmácia do Hospital Militar Principal (HMP); 

c.       Poço de Ventilação PV213 – A implantação desta obra localiza-se nos terrenos do ISEG com 
acesso pela Rua Miguel Lupi. Trata-se de uma nova  obra a realizar  a céu aberto; 

d.      Estaleiro Principal de apoio à empreitada – fica localizado à beira rio em terrenos 
disponibilizados pelo ML. 

 
 
No âmbito da execução desta Empreitada, e sobre o assunto em apreço, vimos, por esta via, solicitar os 
vossos melhores ofícios para o esclarecimento das seguintes questões: 
 

i)                    Refere a Declaração de Impacte  Ambiental, para este empreendimento, na sua medida de 
minimização nº 72 relativa a esta empreitada que se devem “efetuar as diligências necessárias
junto da CML para que as diversas obras que possam ser executadas em simultâneo com as obras 
do METRO sejam desenvolvidas em estreita articulação, com vista a minimizar eventuais conflitos 
e potenciar as mais-valias inerentes. É exemplo a localização das estações Estrela e Santos, bem 
como do PV3, que se localizam em áreas previstas serem  requalificadas”. Neste sentido, 
agradecemos informação que possa dar ao estipulado na DIA. 

 
ii)                  Ainda no âmbito desta medida, questionamos a  existência de potenciais empreendimentos na 

cidade que permitam rececionar  materiais inertes provenientes das escavações com 
características de solos e materiais rochosos. 

 
Caso seja necessário algum esclarecimento adicional, ou reunião, não hesite em nos contactar.  
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Desde já, muito agradecidos pela atenção e colaboração, 
 
Sem outro assunto de momento, subscrevemo-nos com elevada estima e consideração, 
 
 
 
 
Best Regards/ Melhores Cumprimentos 
 
Ilídio de Carvalho Julião 
Gerente de Contratos 
Tel.:  +351 218 432 500 
TM:   +351 962 301 080 
Skype: ilidio.juliao 
juliao@zagope.pt 
 

 
Alvará nº 92 
Lagoas Park, Edifício 6 Piso1 
2740-244 Porto Salvo 
T.:218 432 500 
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De: Ilidio Carvalho Juliao
Enviado: 21 de novembro de 2020 11:28
Para: Ana Ferreira (DMM/DGM)
Cc: Alexandra Rodrigues; MLOT1; Manuela Maria Pega Magro Correia; Augusta 

Fernandes; Sandra Nobre; Pamela Zarpellon; Bruno Miguel Frausto Luis
Assunto: MLOT1-483-CE-IJ-20201121 Condicionantes à mobilidade provocadas pela 

Empreitada – Memorando de reunião
Anexos: Memorando-Reunião-CML_05.11.2020 - Mobilidade.docx

Assunto: Lote 1- “Execução dos Toscos entre o Término da Estação Rato e a Estação Santos, do PK 0+0 ao PK 
1+319,729” 
Ref. ª MLOT1-483-CE-IJ-20201121 Condicionantes à mobilidade provocadas pela Empreitada – Memorando de 
reunião 

Prezada Engª Ana Luísa Ferreira, bom dia, 

Muito obrigado pela reunião realizada a 5 de novembro e a reunião realizada no campo a 16 de novembro. 

Elaboramos um memorando da reunião que abaixo partilhamos (e anexamos): 

MEMORANDO DE REUNIÃO 
Plataforma digital: TEAMS 
Data: 05 de novembro de 2020 
Duração: 09:30h–11:30h 

Entidade: Departamento de Gestão da Mobilidade da Câmara Municipal de Lisboa 
Participantes: 

CML – Ana Luisa Ferreira; José Pais 
Metropolitano de Lisboa – Alexandra Rodrigues 
ZAGOPE – Mª Augusta Fernandes; Bruno Luis; Ilídio Julião; Manuela Correia; Pâmela Zarpellon 
CISED – Sandra Nobre 

Assunto: Condicionantes à mobilidade provocadas pela Empreitada nas três frentes de obra e na zona do 
estaleiro central 

 Poço de Ventilação PV208 – Liceu Pedro Nunes
 Estação da Estrela – Antigo Hospital Militar Principal (HMP)
 Poço de Ventilação PV213 – ISEG
 Estaleiro Central (Cais do Sodré – Zona 6)

Foi feita uma breve apresentação do projeto, nomeadamente das intervenções à superfície, localização dos 
estaleiros e identificação dos acessos às frentes de trabalho. 
Num primeiro momento, abordaram-se os aspetos específicos para cada frente de trabalho: 

1) Poço de Ventilação PV208 – Liceu Pedro Nunes
A CML informou que esta zona é abrangida por Regulamento Municipal (Condicionamento a
horário de cargas e descargas). Devido à proximidade às escolas, a circulação de veículos pesados 
é condicionada no horário das 8h às 10h e das 16h30 às 19h30. 
Dessa forma, sobretudo no período das 8h às 10h, deverá evitar-se a circulação de equipamentos 
para remoção de terras e abastecimento de materiais. O período das 16h30-19h30 pode oferecer 
maior flexibilização devido ao facto de haver maior desfasamento entre os horários de saídas das 
escolas. 
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Face à natureza delicada dos trabalhos de escavação e consequentemente da aplicação de betão 
projetado, a circulação de camiões de fornecimento deste material poderá ser permitida, de forma 
excecional, também nestes horários. Devido ao expectável número reduzido de movimentos dos 
camiões de fornecimento de betão projetado, poderá emitir-se uma autorização especial para 
circularem a qualquer hora do dia. 
Aos fins de semana e no período das férias escolares, não há condicionantes de horário para 
circulação de veículos. 
Para o Departamento de Mobilidade da CML, o período noturno não implica restrições de 
circulação dos veículos afetos à obra. No entanto, poderá haver restrições a nível de ruído (terá de 
ser submetido pedido de Licença Especial de Ruído). 

2) Estação Estrela – Antigo Hospital Militar Principal (HMP) 
Foi apresentada a proposta da Zagope para a circulação na zona envolvente à Estação da Estrela. 
Está previsto ocupar o passeio da Calçada da Estrela na zona de implantação do estaleiro. Dessa 
forma, será necessário deslocar ou suprimir provisoriamente o semáforo existente junto ao portão 
do HMP. A CML irá verificar junto ao departamento responsável a hipótese mais adequada –
deslocalização ou supressão deste semáforo. 
Identificou-se a necessidade de existir um espaço de parqueamento provisório para o camião que 
transportará o material de escavação, enquanto este aguarda a desocupação de espaço na frente de 
obra. A CML definirá o local a disponibilizar. Foi sugerido suprimir mais dois lugares de 
estacionamento na Rua de São Bernardo, junto ao portão de saída de emergência do HMP. 
A Engª Ana Ferreira agendará uma reunião com a Carris (C.F.L.) para discussão/análise de 
possíveis interferências com as catenárias. 

3) Poço de Ventilação PV213 – ISEG 
A CML verificará a possibilidade de suprimir lugares de estacionamento na Rua Almeida 
Brandão, nomeadamente nas zonas junto às curvas. 
A opção de reajustar os lugares de estacionamento de modo a ocuparem parcialmente o passeio 
na Rua Miguel Lupi não é inédita na cidade de Lisboa, no entanto não é a solução mais adequada 
para a CML. Alternativamente, a CML irá verificar a possibilidade de suprimir os lugares de 
estacionamento do lado direito da Rua Miguel Lupi e assim possibilitar a circulação dos veículos 
afetos à obra. 

4) Estaleiro Central (Cais do Sodré – Zona 6) 
A zona disponibilizada para instalação do estaleiro central é gerida pela APL. 

 
Posteriormente, abordaram-se os aspetos gerais relativos à intervenção. A CML indicou que os pedidos de 
condicionamento deverão ser submetidos via correio eletrónico ao Engº José Pais, sempre com 2 a 3 semanas 
de antecedência. 
 
A CML irá analisar com o Metropolitano de Lisboa (ML) os procedimentos de exceção para isenção de taxas 
no processo administrativo, conforme feito para obras anteriores do ML (ex: estações Areeiro e Arroios). 
Dessa forma, os assuntos relacionados com taxas administrativas serão retomados, pela CML, em janeiro de 
2021. A Engª Ana Ferreira informará a Zagope sobre os procedimentos administrativos para a montagem dos 
estaleiros. 
 
A Engª Ana Ferreira indicou que o processo de solicitação de Licença Especial de Ruído deverá ser submetido 
diretamente ao Departamento do Ambiente (CML). 
 
A Zagope aguardará a resposta às questões colocadas ao Departamento de Urbanismo, na pessoa da Engª 
Sofia Mourão. 
 
A Engª Alexandra Rodrigues questionou a CML relativamente à necessidade de elaboração de um estudo de 
microssimulação de tráfego, conforme referido na DIA. A CML apontou que este estudo não é necessário 
para o Lote 1 desta empreitada. 
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A documentação relativa às intervenções na rede de saneamento/drenagem deverá ser enviada diretamente ao 
Sr. Diretor Engº Miguel Fernandes, com o conhecimento da Engª Ana Ferreira. 
 
Os assuntos relacionados com a EDP e com as Telecomunicações deverão ser tratados com o Engº Jorge 
Bonito. 
 
Ficou agendada uma visita às frentes de obra da Estrela e do PV213, com acompanhamento do Engº José 
Pais, para o dia 16 de novembro de 2020, às 10h. 
_____________________________________________________________________________ 
 
Na visita realizada no passado dia 16 de novembro, às três frentes de obra e aos respetivos arruamentos de acesso, 
foram reavaliados os locais onde será necessário interditar alguns locais de estacionamento e alterar alguma 
sinalização rodoviária. A Zagope ficou de produzir os desenhos que traduzem o que foi avaliado no local, para 
posterior reavaliação pela CML. 
 
Sem outro assunto de momento, subscrevemo-nos com elevada estima e consideração, 
 
Best Regards/ Melhores Cumprimentos 
 
Ilídio de Carvalho Julião 
Gerente de Contratos 
Tel.:  +351 218 432 500 
TM:   +351 962 301 080 
Skype: ilidio.juliao 
juliao@zagope.pt 
 

 
Alvará nº 92 
Lagoas Park, Edifício 6 Piso1 
2740-244 Porto Salvo 
T.:218 432 500 
 
 
 
 
De: Ilidio Carvalho Juliao  
Enviada: 2 de novembro de 2020 11:20 
Para: Ana Ferreira (DMM/DGM) <ana.luisa.ferreira@cm-lisboa.pt> 
Cc: Alexandra Rodrigues <Paula.Alexandra@ferconsult.pt>; MLOT1 <MLOT1@zagope.pt>; Manuela Maria Pega 
Magro Correia <manuela.correia@zagope.pt>; Augusta Fernandes <augusta.fernandes@zagope.pt>; Sandra Nobre 
<eco.sandranobre@gmail.com> 
Assunto: MLOT1-432-CE-IJ-20201021 Condicionantes à mobilidade provocadas pela Empreitada – agendamento de 
reunião 
 

 
Assunto: Lote 1- “Execução dos Toscos entre o Término da Estação Rato e a Estação Santos, do PK 0+0 ao PK 
1+319,729” 
Ref. ª MLOT1-432-CE-IJ-20201021 Condicionantes à mobilidade provocadas pela Empreitada – agendamento de 
reunião 

 
Prezada Engª Ana Luísa Ferreira, bom dia, 

 
Muito obrigado pela sua resposta, 

Relativamente à data da reunião, tomamos a liberdade de sugerir abaixo duas datas alternativas: 

1ª data /hora : 04/11 pelas 10h e duração 1h30; 
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2ª data /hora : 05/11 pelas 10h e duração 1h30 

Agradecemos resposta sobre a data que vos melh or atende, ou em caso de impossibilidade, sugiram sff a data 
que vos for mais conveniente.  
  
No caso de necessitarem de alguma  informação adicional, disponha sff para Ilídio Julião (962301080). 
 
Sobre as pessoas a participar, são os emails copiados: 
Alexandra Rodrigues Paula.Alexandra@ferconsult.pt ;  
Manuela Correia manuela.correia@zagope.pt ;  
Augusta Fernandes augusta.fernandes@zagope.pt ;  
Sandra Nobre eco.sandranobre@gmail.com; 
Ilídio Julião juliao@zagope.pt. 
 
 
 
Sem outro assunto de momento, subscrevemo-nos com elevada estima e consideração, 
 
 
 
Best Regards/ Melhores Cumprimentos 
 
Ilídio de Carvalho Julião 
Gerente de Contratos 
Tel.:  +351 218 432 500 
TM:   +351 962 301 080 
Skype: ilidio.juliao 
juliao@zagope.pt 
 

 
Alvará nº 92 
Lagoas Park, Edifício 6 Piso1 
2740-244 Porto Salvo 
T.:218 432 500 
 

 
 
 
 

From: Ana Ferreira (DMM/DGM) <ana.luisa.ferreira@cm-lisboa.pt> 
Sent: Saturday , October 31, 2020 6:34:04 PM 
To: Ilidio Carvalho Juliao <Juliao@zagope.pt> 
Cc: Alexandra Rodrigues <Paula.Alexandra@ferconsult.pt> 
Subject: Re: MLOT1-384-CE-IJ-20201021 Condicionantes à mobilidade provocadas pela Empreitada  
  
Caros colegas 
 
Vou agendar. 
 
Indiquem-me 2 datas na próxima semana e que devo convocar da vossa parte. 
 
Lamento desde já a minha demora na resposta. 
 
Obrigada e até breve 
Ana Luísa Ferreira 
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De: Ilidio Carvalho Juliao <Juliao@zagope.pt> 
Enviado: sábado, outubro 31, 2020 5:31 PM 
Para: Ana Ferreira (DMM/DGM) 
Cc: Alexandra Rodrigues 
Assunto: FW: MLOT1-384-CE-IJ-20201021 Condicionantes à mobilidade provocadas pela Empreitada  
  

ATENÇÃO: Este email teve origem fora da CML. Não clique em links ou abra anexos, a menos que reconheça o 
remetente e saiba que o conteúdo é seguro. 

Prezada Engª Ana Luísa Ferreira, boa tarde, 
Não queria incomodar, peço desculpa!... mas venho recordar, a nossa solicitação de reunião, pelo email abaixo, 
sobre o referido em assunto. 
  
Obrigado! 
  
Bom fim de semana! 
  
  
Best Regards/ Melhores Cumprimentos 
  
Ilídio de Carvalho Julião 
Gerente de Contratos 
Tel.:  +351 218 432 500 
TM:   +351 962 301 080 
Skype: ilidio.juliao 
juliao@zagope.pt 
  

 
Alvará nº 92 
Lagoas Park, Edifício 6 Piso1 
2740-244 Porto Salvo 
T.:218 432 500 
  
  
De: Ilidio Carvalho Juliao  
Enviada: 21 de outubro de 2020 19:18 
Para: Ana Ferreira (DMM/DGM) <ana.luisa.ferreira@cm-lisboa.pt> 
Cc: Alexandra Rodrigues <Paula.Alexandra@ferconsult.pt>; MLOT1 <MLOT1@zagope.pt>; Manuela Maria Pega 
Magro Correia <manuela.correia@zagope.pt> 
Assunto: MLOT1-384-CE-IJ-20201021 Condicionantes à mobilidade provocadas pela Empreitada 
  
Assunto: Lote 1- “Execução dos Toscos entre o Término da Estação Rato e a Estação Santos, do PK 0+0 ao PK 
1+319,729” 
Ref. ª MLOT1-384-CE-IJ-20201021 Condicionantes à mobilidade provocadas pela Empreitada 
 
Prezada Engª Ana Luísa Ferreira, boa tarde, 
  
No âmbito da execução da Empreitada  do Lote 1 - Execução dos Toscos Entre o Término do Rato e a 
Estação Santos, para o Metropolitano de Lisboa, e na sequência da reunião do passado dia 14/10/20 e da 
forma como combinámos interagir com os diversos intervenientes da CML, de modo a agilizar as questões 
relacionadas com a execução da obra, nomeadamente, e com caracter prioritário, as questões 
relacionadas com o RECAPE, solicitámos uma reunião, com a maior brevidade possível, com o 
departamento responsável pelos assuntos relativos à mobilidade. 
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Procede-se, de seguida, a uma breve descrição das principais implicações que a obra irá originar, em 
termos de mobilidade, e por frente de obra: 
  

1. Frente da Escola Secundária Pedro Nunes – PV 208 
  

Esta frente de obra desenvolve-se integralmente num recinto de  jardim e de estacionamento 
existente na Escola Pedro Nunes. Trata-se de uma frente de ataque que dará apoio à execução 
de dois troços de túnel, o T33A e o T33B. Nesta frente não se prevê qualquer ocupação de via 
pública, estando o constrangimento limitado à entrada e saída da via pública  para o estaleiro 
de obra. 
O acesso a este local é feito por um portão existente na Avenida Álvares Cabral, sendo  o 
movimento máximo por dia de 8 camiões, que farão  a remoção dos escombros resultantes da 
escavação.    
No PDF anexo ilustramos o circuito de entrada e saída destes camiões. Este circuito, na Av.ª 
Álvares Cabral, será sempre efetuado no sentido descendente, isto é, no sentido do Jardim da 
Estrela; 

                    
2. Frente do Antigo H ospital Militar  - Estação da Estrela (Futura) 

  
A área disponível para estaleiro é muito exígua para uma obra desta natureza. Para efetuar 
o  escoramento da fachada do edifício da farmácia e a entrada e saída de camiões da obra, já 
tinha sido previsto, no Programa Preliminar, a ocupação integral do passeio que limita os 
extremos da área de intervenção (Calçada da Estrela). Este facto leva a que tenha que ser 
considerado uma alternativa à  circulação pedonal na zona, com a materialização de novas 
passadeiras.  
Ainda nesta frente de obra, e neste caso, por questões de segurança que se prendem com a 
existência de um caminho de emergência, vai ser necessário ocupar 3 lugares de 
estacionamento, que se localizam na rua de São Bernardo, e cuja localização se identifica em 
anexo.  
  
Gostaríamos ainda de avaliar a possibilidade de  podermos dispor na zona de uma área que 
permitisse o parqueamento de um camião, enquanto espera para ser carregado, uma vez que a 
área de estaleiro não o permite, e o transtorno que causaria este compasso de espera na 
envolvente seria, de todo, desaconselhado; 

  
3. Frente do ISEG – PV 213 

  
Trata-se de uma outra frente de ataque, que dará apoio à execução dos troços de Túnel T34A e 
T34B. Neste caso, as condicionantes são ao nível da circulação nas congestionadas e estreitas 
vias por onde terão que circular os camiões de apoio à obra.  
Existe a necessidade de que a zona de estacionamento do lado esquerdo da Rua Almeida 
Brandão e o lado direito da Rua Miguel Lupi sofra restrições; 

  
4. Empreitada Geral – Instrumentação  

Como é habitual neste tipo de empreitada, existe um plano de instrumentação que monitoriza 
as deformações/distorções e assentamentos que a escavação induz nos terrenos envolventes. 
Este plano consiste, basicamente, na instalação de piezómetros, inclinómetros, níveis de água 
etc.., que para a sua instalação será necessário a ocupação de via pública e, eventuais, 
condicionamentos de circulação. Anexamos os respetivo plano. 
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Para facilitar o entendimento, e de forma a tornar as reuniões mais efetivas e eficientes,  anexamos um 
conjunto de informações e possíveis soluções a implementar. Estas são as questões que, nesta fase, e 
neste âmbito, necessitamos de discutir com a Entidade Camarária.  
Agradecemos que distribua pelas respetivas áreas os conteúdos aqui apresentados.  
  
  

Relativamente à data da reunião, tomamos a liberdade de sugerir abaixo duas datas alternativas: 

1ª data /hora : 26/10 pelas 10h e duração 1h30; 

2ª data /hora : 29/10 pelas 10h e duração 1h30 

Agradecemos resposta sobre a data que vos melh or atende, ou em caso de impossibilidade, sugiram sff a data 
que vos for mais conveniente.  
  
No caso de necessitarem de alguma  informação adicional, disponha sff para Ilídio Julião (962301080). 
  
Desde já muito agradecemos pela colaboração, 
  
Sem outro assunto de momento, subscrevemo-nos com elevada estima e consideração, 
  
  
Documentos Anexos: 
- KmZ da empreitada; 
- Link com o plano de instrumentação - https://we.tl/t-74xs9DZOKH; 
- Desenhos das frentes de obra 
  
  
Best Regards/ Melhores Cumprimentos 
  
Ilídio de Carvalho Julião 
Gerente de Contratos 
Tel.:  +351 218 432 500 
TM:   +351 962 301 080 
Skype: ilidio.juliao 
juliao@zagope.pt 
  

 
Alvará nº 92 
Lagoas Park, Edifício 6 Piso1 
2740-244 Porto Salvo 
T.:218 432 500 
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De: Ilidio Carvalho Juliao
Enviado: 27 de novembro de 2020 11:28
Para: Sof ia Mourao (DMU /DEP/DGPEP)
Cc: Ana Ferreira (DMM/DGM); ' Alexandra Rodrigues (Paula.Alexandra@ f erconsult.pt)' ; 

Maria Salema (DMU /DEP/DGPEP); H ugo Palma (DMU /DEP/DGPEP); Pedro Dinis 
(DMU /DEP); MLOT1; Manuela Maria Pega Magro Correia; Augusta Fernandes; 
Sandra Nobre

Assunto: MLOT1-487-CE-IJ-20201124 - Reunião com a DMU /DEP/DGEP - Memorando de 
Reunião

Anexos: Memorando-Reunião-CML_17.11.2020.docx; ML LOTE1_V olumes de Materiais 
Inertes.pdf

Assunto: Lote 1- “Execução dos Toscos entre o Término da Estação Rato e a Estação Santos, do PK 0+0 ao PK 
1+319,729” 
Ref.ª:   MLOT1-487-CE-IJ-20201124 - Reunião com a DMU /DEP/DGEP - Memorando de Reunião 

Prezada Eng.ª Ana Sofia Mourão, bom dia, 

Na sequência da reunião realizada no dia 17/11/20, via Teams, que muito agradecemos, elaboramos um breve 
memorando sobre as principais questões abordadas, que abaixo reproduzimos (em anexo enviamos o ficheiro): 

MEMORANDO DE REU NIÃO 
Plataforma digital: TEAMS 
Data: 17 de novembro de 2020 
Duração: 10:00h–11:30h 

Entidade: Departamento Municipal de Urbanismo/ Departamento de Espaço Público / Divisão de Gestão de 
Projetos de Espaços Públicos – (DMU/DEP/DGPEP). 
Participantes: 

CML – Sofia Mourão; Maria Salema e Hugo Palma. 
Metropolitano de Lisboa – Alexandra Rodrigues. 
ZAGOPE – Ilídio Julião; Mª Augusta; Manuela Correia. 
CISED – Sandra Nobre. 

Assunto: Gestão de Projetos de Espaço Público, no âmbito de execução do RECAPE relativo à empreitada do 
ML para a “Execução dos Toscos entre o Término do Rato e a Estação de Santos, do PK 0 +00 ao PK 1+313,729” 
- Lote 1.

 Existência de obras que possam ser executadas em simultâneo com as obras do METRO (DIA MM72) 
 Existência de potenciais empreendimentos na cidade que permitam rececionar materiais inertes 

provenientes das escavações com características de solos e materiais rochosos

Foi feita uma breve apresentação do projeto, nomeadamente das intervenções à superfície, localização dos 
estaleiros e identificação dos acessos às frentes de trabalho; 
Referiu-se que para a execução da obra é necessário proceder à ocupação temporária do espaço público na 
zona da Calçada da Estrela, em toda a projeção da frente de obra. Foi esclarecido que não está prevista 
qualquer saída pelo Jardim da Estrela. 

A CML informou que existem dois projetos previstos para aquela zona: 
i. Requalificação da Praça da Estrela – Encontra-se em fase de Estudo Prévio. Não teve o parecer 

favorável da DGPC e, muito provavelmente, não será materializado no decurso desta empreitada;
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ii.  Requalificação da Calçada da Estrela – Foi feito um pedido pela Junta de Freguesia da Estrela para 
a requalificação desta zona, estando em fase de avaliação. 

 
Relativamente aos acessos à futura Estação, e uma vez que a DGPC se manifestou desfavoravelmente em 
relação ao recuo do muro de limitação, a CML manifestou grande preocupação com a segurança dos peões, 
uma vez que o passeio é muito estreito, e não comporta a circulação intensiva de pessoas em segurança. 
Acresce o fato de existir no arruamento a circulação de elétricos, o que potencia situações de atropelamentos 
e não existe qualquer possibilidade de alargamento desses passeios. 
Neste sentido, e de forma a minimizar este constrangimento, foi sugerida, como possibilidade de melhoria 
dos acessos, que fosse criada uma abertura na fachada lateral do edifício da farmácia, fachada Sul, na zona 
mais próxima do Jardim da Estrela, onde o passeio é mais largo e onde existe uma perceção mais direta do 
espaço público, e a consideração de mais uma passadeira a poente. O ML referiu que o Projeto de Arquitetura 
já prevê um acesso na fachada sul, embora não identificado nos Desenhos do Projeto de Arquitetura 
Paisagista. 
O ML está ciente desta dificuldade, estando a tentar viabilizar o recuo do muro limítrofe junto da DGPC. 
Foi esclarecido que, em relação às outras frentes de obra, poços de ventilação e saídas de emergência, os 
denominados PV208 e PV213, ocorrem em espaços privados, Jardim do Liceu Pedro Nunes e ISEG, 
respetivamente. 
Tendo em vista a possibilidade de reaproveitamento do material resultante da escavação noutros 
empreendimentos em curso, ou previstos realizar na cidade de Lisboa, quer de carácter Público ou Privado, 
questionou-se a CML sobre a possibilidade de identificar estes projetos. 
A ideia teve boa recetividade, tendo ficado a Zagope de enviar uma caracterização dos materiais e uma 
distribuição temporal dos mesmos. 
Ainda neste âmbito, foi sugerido o contacto direto com a APL, e com a empresa Parque das Nações. 
A CML solicitou o envio das peças desenhadas relativas à Arquitetura Paisagística que constam do Programa 
Preliminar da Empreitada. 
 

 
Aproveitamos ainda para enviar, conforme combinado, os seguintes elementos: 
 

 Desenhos do Projeto da Arquitetura Paisagística dos três locais de intervenção no Lote 1 (o link dos 
desenhos APG do Programa Preliminar) ->  https://we.tl/t-dX ErKNTmNK 

 Quadro resumo com uma quantificação de volume (no corte) de materiais inertes resultantes da escavação 
das obras subterrâneas,  por tipo de material, e sua previsão de ocorrência ao longo do tempo; ->  para que 
seja avaliada a possibilidade de ser utilizada noutros empreendimentos em curso na cidade de Lisboa e, 
desde modo, dar cumprimento ao estabelecido na DIA, na sua medida de minimização  MM72.  

 
 
Sem outro assunto de momento, subscrevemo-nos com elevada estima e consideração, 
 
 
Best Regards/ Melhores Cumprimentos 
 
Ilídio de Carvalho Julião 
Gerente de Contratos 
Tel.:  +351 218 432 500 
TM:   +351 962 301 080 
Skype: ilidio.juliao 
juliao@zagope.pt 
 

 
Alvará nº 92 
Lagoas Park, Edifício 6 Piso1 
2740-244 Porto Salvo 
T.:218 432 500 
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De: Sofia Mourao (DMU/DEP/DGPEP) <sofia.mourao@cm-lisboa.pt>  
Enviada: 13 de novembro de 2020 22:13 
Para: Ilidio Carvalho Juliao <Juliao@zagope.pt> 
Cc: Ana Ferreira (DMM/DGM) <ana.luisa.ferreira@cm-lisboa.pt>; ' Alexandra Rodrigues 
(Paula.Alexandra@ferconsult.pt)'  <Paula.Alexandra@ferconsult.pt>; MLOT1 <MLOT1@zagope.pt>; Manuela Maria 
Pega Magro Correia <manuela.correia@zagope.pt>; Augusta Fernandes <augusta.fernandes@zagope.pt>; Sandra 
Nobre <eco.sandranobre@gmail.com>; Maria Salema (DMU/DEP/DGPEP) <maria.salema@cm-lisboa.pt>; Hugo 
Palma (DMU/DEP/DGPEP) <hugo.palma@cm-lisboa.pt>; Pedro Dinis (DMU/DEP) <pedro.dinis@cm-lisboa.pt> 
Assunto: RE: MLOT1-469-CE-IJ-20201113 CML - Gestão de Projetos de Espaço Público – Solicitação de Reunião  
 
Caro Eng. Ilídio Carvalho, 
  
Agradeço informação enviada e confirmo disponibilidade para reunir dia 17/11 às 10:00. Irei agendar e enviar 
convites aos intervenientes neste email.  
  
Melhores Cumprimentos, 
  
Sofia Mourão 
Ch efe de Divisão 
Câmara Municipal de Lisboa 
Direção Municipal de Urbanismo 
Departamento de Espaço Público 
Divisão de Gestão de Projetos de Espaço Público 
Praça do Município, 31 – 1.º | 1100-365 LISBOA 
Telefone (+351) 218 171 775 | (+351) 927 733 773 
www.cm-lisboa.pt | sofia.mourao@cm-lisboa.pt 
  

 
  
  
De: Ilidio Carvalho Juliao [mailto:Juliao@zagope.pt]  
Enviada: 13 de novembro de 2020 21:14  
Para: Sof ia Mourao (DMU /DEP/DGPEP) 
Cc: Ana Ferreira (DMM/DGM); ' Alexandra Rodrigues (Paula.Alexandra@f erconsult.pt)' ; MLOT1; Manuela Maria Pega 
Magro Correia; Augusta Fernandes; Sandra N obre; Maria Salema (DMU /DEP/DGPEP); H ugo Palma 
(DMU /DEP/DGPEP); Pedro Dinis (DMU /DEP) 
Assunto: MLOT1-4 69 -CE-IJ-20201113 CML - Gestão de Proj etos de Espaço Público –  Solicitação de Reunião  
  

ATENÇÃO: Este email teve origem fora da CML. Não clique em links ou abra anexos, a menos que reconheça o 
remetente e saiba que o conteúdo é seguro. 

Assunto: Lote 1- “Execução dos Toscos entre o Término da Estação Rato e a Estação Santos, do PK 0+0 ao PK 
1+319,729” 
Ref.ª:   MLOT1-469-CE-IJ-20201113  CML - Gestão de Projetos de Espaço Público – Solicitação de Reunião  
  

Prezada Eng.ª Ana Sofia Mourão, boa tarde, 
  
Vimos agradecer o seu email. Em resposta vimos expor três assuntos: 
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1-     Coordenação de Projetos Públicos e Privados com a Empreitada do Lote 1; 
2-     Empreendimentos deficitários de material inerte rochoso; 
3-     Agendamento de reunião. 

  
  

1-     Coordenação de trabalh os entre Projetos Públicos e Privados, com a Empreitada do Lote 1 
  
  
No âmbito da coordenação necessária entre os diversos projetos a ocorrer na cidade, aproveitamos para 
informar que a calendarização para a empreitada do Lote 1 (para as três frentes de trabalho PV208 
/Est.Estrela/PV213) é de março de 2021 e Fevereiro de 2023. 
  
Agradecemos a sugestão da reunião com o Departamento do Espaço Público para avaliar a coordenação 
necessária entre os trabalhos da empreitada e os dois projetos que referiu no seu email.  
Possivelmente o “ projeto de requalificação da Praça da Estrela” é que poderá necessitar uma maior 
coordenação com os trabalhos da empreitada do Lote 1. 
  
Para facilitar o conhecimento do nosso projeto, aos colegas com quem ainda não tivemos oportunidade de o 
apresentar, recomendamos ver emails abaixo e ficheiros anexos. 
  
Aproveitamos para questionar, se existem mais obras públicas ou privadas na zona, que necessitem de 
coordenação com a nossa?  
  
  

2-     Empreendimentos deficitários de material inerte roch oso 
  

Esta empreitada para o Metropolitano de Lisboa, é uma obra essencialmente subterrânea, com um grande 
volume de escavação subterrânea em calcários muito competentes (na ordem dos 200mil m3).  
Em face disso, questionamos a  existência de potenciais empreendimentos na cidade interessados em 
rececionar materiais inertes pétreos, provenientes das escavações. 
  
  

3-     Agendamento de reunião: 

Obrigado pela disponibilidade para realizar a reunião; Sobre a data, tomamos a liberdade de sugerir abaixo 
duas datas alternativas: 

1ª data /hora : 17/11 pelas 10h e duração 1h30; 

2ª data /hora : 19/11 pelas 10h e duração 1h30 

Agradecemos resposta sobre a data que vos melhor atende, ou em caso de impossibilidade, sugiram sff a 
data que vos for mais conveniente durante a semana exceto na manhã de dia 16/11. 
  
No caso de necessitarem de alguma  informação adicional, disponha sff para Ilídio Julião (962301080). 
  
  
Sem outro assunto de momento, subscrevemo-nos com elevada estima e consideração, 

  
Best Regards/ Melhores Cumprimentos 
  
Ilídio de Carvalho Julião 
Gerente de Contratos 
Tel.:  +351 218 432 500 
TM:   +351 962 301 080 
Skype: ilidio.juliao 
juliao@zagope.pt 
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Alvará nº 92 
Lagoas Park, Edifício 6 Piso1 
2740-244 Porto Salvo 
T.:218 432 500 
  
  
  
  
De: Sofia Mourao (DMU/DEP/DGPEP) <sofia.mourao@cm-lisboa.pt>  
Enviada: 9 de novembro de 2020 19:25 
Para: Ilidio Carvalho Juliao <Juliao@zagope.pt> 
Cc: Ana Ferreira (DMM/DGM) <ana.luisa.ferreira@cm-lisboa.pt>; ' Alexandra Rodrigues 
(Paula.Alexandra@ferconsult.pt)'  <Paula.Alexandra@ferconsult.pt>; MLOT1 <MLOT1@zagope.pt>; Manuela Maria 
Pega Magro Correia <manuela.correia@zagope.pt>; Augusta Fernandes <augusta.fernandes@zagope.pt>; Sandra 
Nobre <eco.sandranobre@gmail.com>; Maria Salema (DMU/DEP/DGPEP) <maria.salema@cm-lisboa.pt>; Hugo 
Palma (DMU/DEP/DGPEP) <hugo.palma@cm-lisboa.pt>; Pedro Dinis (DMU/DEP) <pedro.dinis@cm-lisboa.pt> 
Assunto: RE: MLOT1-454-CE-IJ-20201021 CML - Gestão de Projetos de Espaço Público – reenvio do nosso email ref.ª 
385, de 21/10 
  
Caro Dr. Ilídio de Carvalho Julião, 
  
Agradecemos o seu contacto. O Departamento de Espaço Público está a desenvolver dois projetos de Espaço público 
que deverão ser compatibilizados com a construção das estações de Santos e Estrela: 

i)                 o projeto de requalificação do Largo da Esperança e envolvente  - em fase de programa preliminar 
ii)                o projeto de requalificação da Praça da Estrela – em fase de Estudo Prévio 

  
Estes projetos são desenvolvidos e geridos pela Arqª Rosário Salema e Arq. Hugo Palma, colaboradores da Divisão 
de Gestão de Projetos de Espaço Público, em cc neste email, proponho o agendamento de uma reunião conjunta 
para que os intervenientes se conheçam e seja iniciada a articulação entre as entidades envolvidas. Sugiro que a 
reunião seja agendada na semana de 16 a 20 de novembro utilizando a plataforma teams. 
  
Aguardamos o envio de duas datas alternativas. 
  
Com os meus melhores cumprimentos, 
  
Sofia Mourão 
Ch efe de Divisão 
Câmara Municipal de Lisboa 
Direção Municipal de Urbanismo 
Departamento de Espaço Público 
Divisão de Gestão de Projetos de Espaço Público 
Praça do Município, 31 – 1.º | 1100-365 LISBOA 
Telefone (+351) 218 171 775 | (+351) 927 733 773 
www.cm-lisboa.pt | sofia.mourao@cm-lisboa.pt 
  

 
  
  
De: Ilidio Carvalho Juliao [mailto:Juliao@zagope.pt]  
Enviada: 9  de novembro de 2020 18 :18  
Para: Sof ia Mourao (DMU /DEP/DGPEP) 
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Cc: Ana Ferreira (DMM/DGM); ' Alexandra Rodrigues (Paula.Alexandra@f erconsult.pt)' ; MLOT1; Manuela Maria Pega 
Magro Correia; Augusta Fernandes; Sandra N obre 
Assunto: MLOT1-4 5 4 -CE-IJ-20201021 CML - Gestão de Proj etos de Espaço Público –  reenvio do nosso email ref .ª  
38 5 ,  de 21/10 
  

ATENÇÃO: Este email teve origem fora da CML. Não clique em links ou abra anexos, a menos que reconheça o 
remetente e saiba que o conteúdo é seguro. 

Assunto: Lote 1- “Execução dos Toscos entre o Término da Estação Rato e a Estação Santos, do PK 0+0 ao PK 
1+319,729” 
Ref.ª:   MLOT1-454-CE-IJ-20201021  CML - Gestão de Projetos de Espaço Público – reenvio do nosso email ref.ª 
385, de 21/10 
  
Prezada Eng.ª Ana Sofia Mourão boa tarde, 
  
Espero que se encontre bem! 
  
Estamos a reencaminhar o email ref.ª 385 abaixo, que pretendia abordar a temática da Gestão de Projetos de 
Espaço Público, no âmbito da execução do RECAPE, para a empreitada referida em assunto. 
  
Gostaríamos de saber se ficou com alguma dúvida, ou se necessita de alguma informação nossa, para possibilitar a 
sua resposta ao que abaixo solicitamos. 
  
Obrigado pela atenção dispensada, 
  
Disponha se faz favor, 
  
Sem outro assunto de momento, subscrevemo-nos com elevada estima e consideração, 
  
Best Regards/ Melhores Cumprimentos 
  
Ilídio de Carvalho Julião 
Gerente de Contratos 
Tel.:  +351 218 432 500 
TM:   +351 962 301 080 
Skype: ilidio.juliao 
juliao@zagope.pt 
  

 
Alvará nº 92 
Lagoas Park, Edifício 6 Piso1 
2740-244 Porto Salvo 
T.:218 432 500 
  
  
PS: estou a enviar com recibo de leitura para verificar se o email foi entregue. 
  
De: Ilidio Carvalho Juliao  
Enviada: 21 de outubro de 2020 20:01 
Para: sofia.mourao@cm-lisboa.pt 
Cc: Ana Ferreira (DMM/DGM) <ana.luisa.ferreira@cm-lisboa.pt>; Alexandra Rodrigues 
<Paula.Alexandra@ferconsult.pt>; MLOT1 <MLOT1@zagope.pt>; Maria Augusta Braga Fernandes 
<augusta.fernandes@zagope.pt>; Manuela Maria Pega Magro Correia <manuela.correia@zagope.pt> 
Assunto: MLOT1-385-CE-IJ-20201021 CML - Gestão de Projetos de Espaço Público 
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Assunto: Lote 1- “Execução dos Toscos entre o Término da Estação Rato e a Estação Santos, do PK 0+0 ao 
PK 1+319,729” 
Ref.ª:   MLOT1-385-CE-IJ-20201021  CML - Gestão de Projetos de Espaço Público 
  
Exma. Srª Engª Ana Sofia Mourão,  
  

No âmbito da execução da Empreitada  do Lote 1 - Execução dos Toscos Entre o Término do Rato e a Estação 
Santos, para o Metropolitano de Lisboa, inserido no “Plano de Expansão do Metropolitano de Lisboa”, que tem 
nesta fase o objetivo de “criar uma Linha Circular na rede do Metropolitano de Lisboa com o prolongamento da 
Estação Rato à Estação Cais do Sodré, Construção de duas novas estações – Estrela e Santos - e desconexão das 
linhas Amarela e Verde na Estação Campo Grande”, realizamos uma primeira reunião, na passada quarta-feira dia 
14/10/2020, de coordenação entre a Câmara Municipal de Lisboa, o Metropolitano de Lisboa, e a Zagope, para dar 
início às questões relacionadas com o desenvolvimento do RECAPE e dos licenciamentos necessários para a 
empreitada. 

Conforme indicação da Engª Ana Luísa Ferreira, vimos por este meio dirigir-nos à Sr.ª Engenheira Ana Sofia Mourão 
para tratar de questões relacionadas com Gestão de Projetos de Espaço Público. 

Para lhe permitir conhecer um pouco da empreitada, abaixo faremos uma apresentação sumária da mesma: 

 em anexo enviamos uma planta que localiza o conjunto das intervenções dos dois lotes na cidade e 
um ficheiro kmz (que permite uma visualização do traçado); 

 abaixo descrevemos de forma sumária, os três locais à superfície que implantaremos os estaleiros 
de frente e o quarto estaleiro de apoio à beira rio:  

a.      Poço de Ventilação PV208 – Localizado no jardim da Escola Pedro Nunes, com acesso pela 
Av. Álvares Cabral. Este poço já se encontra construído. Servirá de poço de ataque para a 
construção do túnel que ligará o término do Rato  à nova Estação da Estrela; Fturamente 
este poço funcionará como saída de emergência e ventilação; 

b.      Estação da Estrela – Poço de acesso e Estação, a executar nos terrenos do antigo Hospital 
Militar, com acesso pela Calçada da Estrela. Este poço no futuro ficará fechado à superfície 
e a saída da Estação será no edifício da Farmácia do Hospital Militar Principal (HMP); 

c.       Poço de Ventilação PV213 – A implantação desta obra localiza-se nos terrenos do ISEG com 
acesso pela Rua Miguel Lupi. Trata-se de uma nova  obra a realizar  a céu aberto; 

d.      Estaleiro Principal de apoio à empreitada – fica localizado à beira rio em terrenos 
disponibilizados pelo ML. 

  
  
No âmbito da execução desta Empreitada, e sobre o assunto em apreço, vimos, por esta via, solicitar os 
vossos melhores ofícios para o esclarecimento das seguintes questões: 
  

i)                    Refere a Declaração de Impacte  Ambiental, para este empreendimento, na sua medida de 
minimização nº 72 relativa a esta empreitada que se devem “efetuar as diligências necessárias
junto da CML para que as diversas obras que possam ser executadas em simultâneo com as obras 
do METRO sejam desenvolvidas em estreita articulação, com vista a minimizar eventuais conflitos 
e potenciar as mais-valias inerentes. É exemplo a localização das estações Estrela e Santos, bem 
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como do PV3, que se localizam em áreas previstas serem  requalificadas”. Neste sentido, 
agradecemos informação que possa dar ao estipulado na DIA. 

  
ii)                  Ainda no âmbito desta medida, questionamos a  existência de potenciais empreendimentos na 

cidade que permitam rececionar  materiais inertes provenientes das escavações com 
características de solos e materiais rochosos. 

  
Caso seja necessário algum esclarecimento adicional, ou reunião, não hesite em nos contactar.  
  
Desde já, muito agradecidos pela atenção e colaboração, 
  
Sem outro assunto de momento, subscrevemo-nos com elevada estima e consideração, 
  
  
  
  
Best Regards/ Melhores Cumprimentos 
  
Ilídio de Carvalho Julião 
Gerente de Contratos 
Tel.:  +351 218 432 500 
TM:   +351 962 301 080 
Skype: ilidio.juliao 
juliao@zagope.pt 
  

 
Alvará nº 92 
Lagoas Park, Edifício 6 Piso1 
2740-244 Porto Salvo 
T.:218 432 500 
  
  



MEMORANDOS



 
 

MEMORANDO DE REUNIÃO 

Plataforma digital: TEAMS 

Data: 28 de outubro de 2020 

Duração: 10:00 H- 11:20H 

Entidade: Departamento de Estrutura Verde da CML. 

Participantes: 

CML – Rui Simão (RS); Hélder Dias (HD); Ana Francisco (AF); Sofia Antunes (SA) 

Metropolitano de Lisboa – Alexandra Rodrigues (AR) 

ZAGOPE– M.ª Augusta Fernandes (MAF); Ilídio Julião (IJ); Manuela Correia (MC) 

CISED – Cristina Martins (CM); Sandra Nobre (SN); Teresa Claro (TC) 

Assuntos: Frentes de Obra - Poço de Ventilação PV208 (Liceu Pedro Nunes)| Estação da Estrela 
-(Jardim da Estrela/Antigo Hospital Militar Principal) | Poço de Ventilação PV213 (ISEG) 

 Material vegetal a transplantar e a abater 
 Material vegetal a podar  
 Destino final do material vegetal a abater 
 Identificação de possíveis locais disponíveis para transplantes de árvores 

 

Foi feita uma breve apresentação do projeto, nomeadamente das intervenções à superfície, 
localização dos estaleiros e identificação dos acessos às frentes de trabalho [Zagope-IJ]. 

Foi também apresentado, por frente de trabalho, as ações previstas implementar ao nível do 
material vegetal (a manter, transplante, abate e poda) no PV208, na Estação da Estrela (EES) e 
no PV213 (ISEG), tendo por base o Programa Preliminar do Projeto de Arquitetura Paisagista, 
tendo sido referida a necessidade de se efetuar podas nos elementos arbóreos localizados no 
Jardim da Estrela, junto do muro  [CISED CM]. 

Foi referido pela Eng.ª Alexandra Rodrigues que entre o EIA e a presente fase foram realizadas 
alterações ao projeto da EES, e que estas alterações foram feitas no sentido de eliminar qualquer 
tipo de intervenção direta no Jardim da Estrela. 

Solicitou-se o esclarecimento da CML sobre o âmbito de aplicação do regulamento do arvoredo. 

O Eng.º Rui Simões esclareceu que o regulamento do arvoredo apenas se aplica aos espaços 
municipais. Significa que no âmbito deste projeto só se aplica ao Jardim da Estrela. No entanto, 
foi referido que a CML pode acompanhar os trabalhos de poda necessários nos 3 plátanos que 
existem na frente do PV208 (Liceu Pedro Nunes). 

Questionou-se a disponibilidade da CML para receber o material vegetal proposto para 
transplante. 

Foi respondido que a CML (Eng.º Rui Simões e pela Eng.ª Ana Francisco) tem disponibilidade 
para receber os elementos propostos para transplante nos espaços municipais, à exceção das 
palmeiras, que não aconselha o seu transplante devido ao perigo de propagação do escaravelho 
vermelho, acrescido do facto de o custo de tal ação ser oneroso e implicar uma monitorização 



 
 

contínua. As ações de controlo da praga têm efeitos colaterais no estado fitossanitário das 
árvores. Releva, no entanto, que em relação ao transplante destes exemplares de espaços 
particulares para espaços da mesma natureza, esta ação fica ao critério de quem os gere ou 
tutela. 

Foi questionado a existência de registos dos consumos de água para rega no Jardim da Estrela, 
e se estes podiam ser disponibilizados. A CML (Eng.º Rui Simões) ficou de disponibilizar estes 
registos. 

Foi solicitada a Layer com o arvoredo existente no Jardim da Estrela. A Eng.ª Ana Francisco 
referiu que a CML detém essa informação apenas para a zona da projeção do traçado e que a 
mesma poderia ser disponibilizada. Questionou-se também se existe arvoredo classificado no 
Jardim da Estrela, foi respondido que não. 

No âmbito do RECAPE, foi proposto pela CISED/Zagope a alteração da medida de minimização 
23 da DIA, referente à instalação de um sistema tipo nebulizador para contenção de poeiras em 
suspensão no Jardim da Estrela, por telas próprias para o efeito, a serem instaladas nas frentes 
de trabalho. A justificação para esta proposta é o perigo de proliferação de legionella e o 
incómodo para os utentes do Jardim da Estrela. 

A CML concorda com a alteração proposta. Salienta que o nebulizador a funcionar no verão além 
da questão da legionella alteraria as condições microclimáticas de humidade no Jardim da 
Estrela, o que pode inclusive ter efeitos negativos na vegetação, uma vez que se gerariam 
condições de humidade anormais nesse período, o que se pode refletir no ciclo vegetativo. 

Questionou-se qual seria o destino final dos resíduos verdes resultantes da poda. A CML 
respondeu que os resíduos verdes são encaminhados para a Valorsul. 

Ficou agendada uma visita ao traçado e ao Jardim da Estrela para o dia 03 de novembro de 2020 
da parte da tarde, em hora a propor pela Zagope.  

 

A Zagope ficou de enviar previamente à CML (RS) a seguinte documentação: 

        Nota Técnica ( resumo das metodologias já previstas) e Plantas de Interferências e 
Ações Propostas para o material vegetal   
         Nota Técnica da Hidrogeologia  
         Nota técnica do método construtivo para a contenção do edifício da farmácia na 
zona do muro do Jardim da Estrela  

 
Elementos a solicitar pela ZAGOPE à CML 

         Layer com arvoredo levantado na projeção do traçado no jardim da estrela;  
         Registos dos consumos de água no Jardim da Estrela (últimos 3 anos)  

 

 

  

 



 
 

MEMORANDO DE REU NIÃO 
Plataforma digital: TEAMS 

Data: 05  de novembro de 2020 

Duração: 09 :30h–11:30h 

 

Entidade: Departamento de Gestão da Mobilidade da Câmara Municipal de Lisboa 

Participantes: 
CML – Ana Luisa Ferreira; José Pais 
Metropolitano de Lisboa – Alexandra Rodrigues 
ZAGOPE – Mª Augusta Fernandes; B runo Luis; Ilídio Julião; Manuela Correia; Pâmela 
Zarpellon 
CISED – Sandra Nobre 

Assunto: Condicionantes à mobilidade provocadas pela Empreitada nas três frentes de obra e 
na zona do estaleiro central 

 Poço de Ventilação PV208 – Liceu Pedro Nunes 
 Estação da Estrela – Antigo Hospital Militar Principal (HMP) 
 Poço de Ventilação PV213 – ISEG 
 Estaleiro Central (Cais do Sodré – Zona 6 ) 

 

Foi feita uma breve apresentação do projeto, nomeadamente das intervenções à superfície, 
localização dos estaleiros e identificação dos acessos às frentes de trabalho. 

Num primeiro momento, abordaram-se os aspetos específicos para cada frente de trabalho: 

1) Poço de Ventilação PV208 – Liceu Pedro Nunes 

A CML informou que esta zona é abrangida por Regulamento Municipal 
(Condicionamento a horário de cargas e descargas). Devido à proximidade às 
escolas, a circulação de veículos pesados é condicionada no horário das 8h às 10h 
e das 16 h30 às 19 h30. 

Dessa forma, sobretudo no período das 8h às 10h, deverá evitar-se a circulação de 
equipamentos para remoção de terras e abastecimento de materiais. O período das 
16 h30-19 h30 pode oferecer maior flexibilização devido ao facto de haver maior 
desfasamento entre os horários de saídas das escolas. 

Face à natureza delicada dos trabalhos de escavação e consequentemente da 
aplicação de betão projetado, a circulação de camiões de fornecimento deste 
material poderá ser permitida, de forma excecional, também nestes horários. 
Devido ao expectável número reduzido de movimentos dos camiões de 
fornecimento de betão projetado, poderá emitir-se uma autorização especial para 
circularem a qualquer hora do dia. 

Aos fins de semana e no período das férias escolares, não há condicionantes de 
horário para circulação de veículos. 



 
 

Para o Departamento de Mobilidade da CML, o período noturno não implica 
restrições de circulação dos veículos afetos à obra. No entanto, poderá haver 
restrições a nível de ruído (terá de ser submetido pedido de Licença Especial de 
Ruído). 

2) Estação Estrela – Antigo Hospital Militar Principal (HMP) 

Foi apresentada a proposta da Zagope para a circulação na zona envolvente à 
Estação da Estrela. 

Está previsto ocupar o passeio da Calçada da Estrela na zona de implantação do 
estaleiro. Dessa forma, será necessário deslocar ou suprimir provisoriamente o 
semáforo existente junto ao portão do HMP. A CML irá verificar junto ao 
departamento responsável a hipótese mais adequada – deslocalização ou 
supressão deste semáforo. 

Identificou-se a necessidade de existir um espaço de parqueamento provisório para 
o camião que transportará o material de escavação, enquanto este aguarda a 
desocupação de espaço na frente de obra. A CML definirá o local a disponibilizar. 
Foi sugerido suprimir mais dois lugares de estacionamento na Rua de São B ernardo, 
junto ao portão de saída de emergência do HMP. 

A Engª Ana Ferreira agendará uma reunião com a Carris (C.F.L.) para 
discussão/análise de possíveis interferências com as catenárias. 

3) Poço de Ventilação PV213 – ISEG 

A CML verificará a possibilidade de suprimir lugares de estacionamento na Rua 
Almeida B randão, nomeadamente nas zonas junto às curvas. 

A opção de reajustar os lugares de estacionamento de modo a ocuparem 
parcialmente o passeio na Rua Miguel Lupi não é inédita na cidade de Lisboa, no 
entanto não é a solução mais adequada para a CML. Alternativamente, a CML irá 
verificar a possibilidade de suprimir os lugares de estacionamento do lado direito 
da Rua Miguel Lupi e assim possibilitar a circulação dos veículos afetos à obra. 

4 ) Estaleiro Central (Cais do Sodré – Zona 6 ) 

A zona disponibilizada para instalação do estaleiro central é gerida pela APL. 

 

Posteriormente, abordaram-se os aspetos gerais relativos à intervenção. A CML indicou que os 
pedidos de condicionamento deverão ser submetidos via correio eletrónico ao Engº José Pais, 
sempre com 2 a 3 semanas de antecedência. 

A CML irá analisar com o Metropolitano de Lisboa (ML) os procedimentos de exceção para 
isenção de taxas no processo administrativo, conforme feito para obras anteriores do ML (ex: 
estações Areeiro e Arroios). Dessa forma, os assuntos relacionados com taxas administrativas 
serão retomados, pela CML, em janeiro de 2021. A Engª Ana Ferreira informará a Zagope sobre 
os procedimentos administrativos para a montagem dos estaleiros. 

A Engª Ana Ferreira indicou que o processo de solicitação de Licença Especial de Ruído deverá 
ser submetido diretamente ao Departamento do Ambiente (CML). 



 
 

A Zagope aguardará a resposta às questões colocadas ao Departamento de Urbanismo, na 
pessoa da Engª Sofia Mourão. 

A Engª Alexandra Rodrigues questionou a CML relativamente à necessidade de elaboração de 
um estudo de microssimulação de tráfego, conforme referido na DIA. A CML apontou que este 
estudo não é necessário para o Lote 1 desta empreitada. 

A documentação relativa às intervenções na rede de saneamento/drenagem deverá ser enviada 
diretamente ao Sr. Diretor Engº Miguel Fernandes, com o conhecimento da Engª Ana Ferreira. 

Os assuntos relacionados com a EDP e com as Telecomunicações deverão ser tratados com o 
Engº Jorge B onito. 

Ficou agendada uma visita às frentes de obra da Estrela e do PV213, com acompanhamento do 
Engº José Pais, para o dia 16  de novembro de 2020, às 10h. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

 

 

 

 

  

 



 
 

MEMORANDO DE REU NIÃO 
Plataforma digital: TEAMS 

Data: 17  de novembro de 2020 

Duração: 10:00h–11:30h 

 

Entidade: Departamento Municipal de Urbanismo/ Departamento de Espaço Público / Divisão 
de Gestão de Projetos de Espaços Públicos – (DMU/DEP/DGPEP). 

Participantes: 
CML – Sofia Mourão; Maria Salema e Hugo Palma. 
Metropolitano de Lisboa – Alexandra Rodrigues. 
ZAGOPE – Ilídio Julião; Mª Augusta; Manuela Correia. 
CISED – Sandra Nobre. 

 

Assunto: Gestão de Projetos de Espaço Público, no âmbito de execução do RECAPE relativo à 
empreitada do ML para a “ Execução dos Toscos entre o Término do Rato e a Estação de Santos, 
do PK  0 + 00 ao PK  1+ 313,7 29 ”  - Lote 1. 

 Existência de obras que possam ser executadas em simultâneo com as obras do METRO 
(DIA MM7 2) 

 Existência de potenciais empreendimentos na cidade que permitam rececionar 
materiais inertes provenientes das escavações com características de solos e materiais 
rochosos 

 

Foi feita uma breve apresentação do projeto, nomeadamente das intervenções à superfície, 
localização dos estaleiros e identificação dos acessos às frentes de trabalho; 

Referiu-se que para a execução da obra é necessário proceder à ocupação temporária do espaço 
público na zona da Calçada da Estrela, em toda a projeção da frente de obra. Foi esclarecido que 
não está prevista qualquer saída pelo Jardim da Estrela. 

 

A CML informou que existem dois projetos previstos para aquela zona: 

i. Requalificação da Praça da Estrela – Encontra-se em fase de Estudo Prévio. Não teve 
o parecer favorável da DGPC e, muito provavelmente, não será materializado no 
decurso desta empreitada; 

ii.  Requalificação da Calçada da Estrela – Foi feito um pedido pela Junta de Freguesia 
da Estrela para a requalificação desta zona, estando em fase de avaliação. 

 

Relativamente aos acessos à futura Estação, e uma vez que a DGPC se manifestou 
desfavoravelmente em relação ao recuo do muro de limitação, a CML manifestou grande 
preocupação com a segurança dos peões, uma vez que o passeio é muito estreito, e não 
comporta a circulação intensiva de pessoas em segurança. Acresce o fato de existir no 



 
 

arruamento a circulação de elétricos, o que potencia situações de atropelamentos e não existe 
qualquer possibilidade de alargamento desses passeios. 

Neste sentido, e de forma a minimizar este constrangimento, foi sugerida, como possibilidade 
de melhoria dos acessos, que fosse criada uma abertura na fachada lateral do edifício da 
farmácia, fachada Sul, na zona mais próxima do Jardim da Estrela, onde o passeio é mais largo e 
onde existe uma perceção mais direta do espaço público, e a consideração de mais uma 
passadeira a poente. O ML referiu que o Projeto de Arquitetura já prevê um acesso na fachada 
sul, embora não identificado nos Desenhos do Projeto de Arquitetura Paisagista. 

O ML está ciente desta dificuldade, estando a tentar viabilizar o recuo do muro limítrofe junto 
da DGPC. 

Foi esclarecido que, em relação às outras frentes de obra, poços de ventilação e saídas de 
emergência, os denominados PV208 e PV213, ocorrem em espaços privados, Jardim do Liceu 
Pedro Nunes e ISEG, respetivamente. 

Tendo em vista a possibilidade de reaproveitamento do material resultante da escavação 
noutros empreendimentos em curso, ou previstos realizar na cidade de Lisboa, quer de carácter 
Público ou Privado, questionou-se a CML sobre a possibilidade de identificar estes projetos. 

A ideia teve boa recetividade, tendo ficado a Zagope de enviar uma caracterização dos materiais 
e uma distribuição temporal dos mesmos. 

Ainda neste âmbito, foi sugerido o contacto direto com a APL, e com a empresa Parque das 
Nações. 

A CML solicitou o envio das peças desenhadas relativas à Arquitetura Paisagística que constam 
do Programa Preliminar da Empreitada. 
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De: Ilidio Carvalho Juliao
Enviado: 14 de outubro de 2020 21:29
Para: João Tomé Calado
Cc: José Maria Almeida Martins Sousa; MLOT1
Assunto: MLOT1-348-CE-IJ-20201014 - ISEG - Reunião do dia 14/10/2020
Anexos: MLOT1-ETL-PV 213-DW -003_00.pdf

Assunto: Lote 1- “Execução dos Toscos entre o Término da Estação Rato e a Estação Santos, do PK 0+0 ao 
PK 1+319,729” 
Ref.ª:   MLOT1-348-CE-IJ-20201014 - ISEG - Reunião do dia 14/10/2020 

Prezado Dr. Tomé Calado, boa tarde, 

Na sequência da reunião realizada hoje, nas instalações do ISEG, que muito agradecemos, foram abordadas as 
questões abaixo: 

 Área do Estaleiro - Procuramos esclarecer algumas questões relacionadas com as duas soluções alternativas
de acesso ao estaleiro (e futuro acesso ao ISEG):

o onde foi identificada a solução mais adequada, que passa pelo alargamento do atual portão
secundário (solução em anexo- que ficou a aguardar a validação por parte do ISEG);

o Onde foi esclarecido que nos comprometemos a transplantar a palmeira existente junto ao portão,
para local a definir no interior do ISEG;

o O limite do estaleiro, do lado do ISEG será vedado com tapume em chapa metálica branca;
o Ficou acordado que o muro e portão atual, no final da nossa intervenção, será reconstruído o muro

e reposto o portão pela Zagope. O muro poderá ter outra abertura (com dimensões fornecidas
posteriormente pelo ISEG), para outro portão que será montado posteriormente pelo ISEG;

 Sondagens e necessidades de instrumentação - Foram identificados os locais onde o projetista pretende
instalar alguma instrumentação (um nível de água e um piezómetro) – a localização exato carece de
confirmação pelas plantas/projetos do local;

 Agendamento de reunião com engenheiro Subtil - Foi com agrado que vimos a possibilidade do
agendamento desta reunião, que permitirá ajudar a esclarecer os desenhos dos projetos edificados, bem
como ajudar a esclarecer questões relacionadas com a evolução das construções e acontecimentos
geológicos associados;

Assim, e com o objetivo de ajudar a identificar os assuntos pendentes, tomei a liberdade de os listar abaixo: 

 Agendamento da reunião com eng.º Subtil;
 Fornecimento dos desenhos das caves e construções na zona do parque, para podermos definir de forma

mais precisa onde podemos executar o  piezómetro;
 Aprovação do acesso ao estaleiro;
 Definir local onde iremos plantar a palmeira a transplantar.

Aproveito para agradecer, mais uma vez, a disponibilidade e colaboração demonstrada. 

Sem outro assunto de momento, subscrevemo-nos com estima e consideração, 

Best Regards/ Melhores Cumprimentos 

Ilídio de Carvalho Julião 
Gerente de Contratos 
Tel.:  +351 218 432 500 
TM:   +351 962 301 080 
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Skype: ilidio.juliao 
juliao@zagope.pt 
 

 
Alvará nº 92 
Lagoas Park, Edifício 6 Piso1 
2740-244 Porto Salvo 
T.:218 432 500 
 
 
De: Ilidio Carvalho Juliao  
Enviada: 25 de setembro de 2020 20:25 
Para: calado@iseg.ulisboa.pt; gabineteadministrador@iseg.ulisboa.pt 
Cc: MLOT1 <MLOT1@zagope.pt> 
Assunto: ISEG - ML - Estudos de acesso e lay outs da área a remodelar (Local de acesso, área de ocupação e lay -out 
do parque de estacionamento e parque de contentores)  
 
Assunto: Lote 1- “Execução dos Toscos entre o Término da Estação Rato e a Estação Santos, do PK 0+0 ao PK 
1+319,729” 
Ref.ª:   MLOT1-315-CE-IJ-20200925 – ISEG - Estudos de acesso e lay outs da área a remodelar (Local de acesso, área 
de ocupação e lay -out do parque de estacionamento e parque de contentores) 
 
 
 
Exmo. Senhor Administrador Dr. Tomé Calado, boa tarde, 
 
No âmbito do referido em assunto efetuamos uma reunião na semana passada, onde ficámos de efetuar 
um estudo para o acesso à área a remodelar/intervir. 
Pretendia-se identificar o melhor local de entrada/acesso (que assegure o acesso e manobras de veículos 
pesados); bem como um lay out da reformulação do estacionamento e de uma área para colocar 
contentores armazém. 
 
 
Local de Acesso/Portão 
 

Em resposta ao combinado, no desenvolvimento do estudo elaborado, sentimos a necessidade de 
elaborar dois estudos alternativos para o acesso ao estaleiro; No desenvolvimento destes estudos, 
tivemos em consideração a possibilidade destes locais de acesso poderem vir a ser, eventualmente, 
solução para um futuro acesso à rua Miguel Lupi (melhor que o atual). 
 
Procuramos encontrar uma solução que permita assegurar o acesso a viaturas de grande dimensão 
(camiões pesados e autocarros) e simultaneamente mais “cómoda” de que a atual. 
 
Junto envio desenhos da área do Estacionamento do ISEG, com os dois lay outs possíveis: 

 
 Solução 1 - MLOT1-ETL-PV213-DW-001_ 01 - Planta de Estaleiro (com entrada num local intermédio 

entre a portaria atual e o portão secundário existente junto ao edifício da policia); 
 Solução 2 - MLOT1-ETL-PV213-DW-003_ 00 - Planta de Estaleiro (com entrada próxima do portão 

secundário existente); 
 

Ambas as soluções necessitam de um portão com aproximadamente 8 a 9m de largura; 
Ambas as soluções necessitam do transplante de uma das arvores existentes; 
A solução 1 apresenta um desnível maior entre o passeio exterior e o nível interior, obrigando a uma rampa 
pelo interior com maior inclinação para a área do parque - e no caso de ser adotada no futuro como local de 
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acesso definitivo ao parque de estacionamento, será necessário transplantar mais algumas arvores (como se 
pode ver no desenho MLOT1-ETL-PV213-DW-002_ 00 em anexo) 
Para o estaleiro a solução 2 também nos atende e terá acesso com menor inclinação para a fase da obra e 

para o eventual futuro acesso. 
 
Área para parque de contentores / Armazém 
 

Pretendia-se identificar um espaço onde colocar contentores marítimos como armazéns temporários para 
alguns dos materiais atualmente armazenados no interior do antigo edifício cantina. 
Falou-se na possibilidade de colocar um contentor marítimo de 40” (12m); avaliados os condicionalismos 
para o transporte, carga e descarga de contentores com essa dimensão no local, e de fato infelizmente não 
nos pareceu possível. Em face desta limitação, identificamos uma área para colocar 2 ou 3 contentores de 
20” (6m), continuando a assegurar o espaço necessário para colocar os contentores de resíduos existentes 
atualmente. 

 
Lay out do estacionamento disponível 
 

Pretendia-se maximizar a área de estacionamento a oferecer na área disponível; a solução desenhada 
permite assegurar naquela frente estacionamento para 9 viaturas mas se só se usar um contentor de 20” 
poderemos aumentar dois lugares de estacionamento (passando a 11 lugares). 
 
Gostaria de lhe expor estes estudos que elaborámos, tirar alguma dúvida que exista e/ou efetuar alguma retificação 
que atenda a uma melhor sugestão/orientação, 
 
Agradecido pela atenção dispensada, 

 

Sem outro assunto de momento, subscrevemo-nos com elevada estima e consideração. 
 
Best Regards/ Melhores Cumprimentos 
 
Ilídio de Carvalho Julião 
Gerente de Contratos 
Tel.:  +351 218 432 500 
TM:   +351 962 301 080 
Skype: ilidio.juliao 
juliao@zagope.pt 
 

 
Alvará nº 92 
Lagoas Park, Edifício 6 Piso1 
2740-244 Porto Salvo 
T.:218 432 500 
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De: Ilidio Carvalho Juliao
Enviado: 30 de outubro de 2020 23:5 1
Para: jivieira@emgfa.pt; rmgrodrigues@emgfa.pt
Cc: Alexandra Rodrigues; MLOT1; Augusta Fernandes; José Maria Almeida Martins 

Sousa
Assunto:  MLOT1-4 27-CE-IJ-20201030 - Palmeiras no H ospital Militar Principal da Estrela –  

Recomendação da CML
Anexos: RACS PP APG EST EES DW 7202 0-(F1).pdf

Assunto: Lote 1- “Execução dos Toscos entre o Término da Estação Rato e a Estação Santos, do PK 0+0 ao PK 
1+319,729” 
Ref.ª:   MLOT1-427-CE-IJ-20201030 - Palmeiras no Hospital Militar Principal da Estrela – Recomendação da CML 

Prezados Coronel Vieira e  Major Rodrigues, muito boa noite, 

Na sequência da reunião realizada convosco, no antigo HMP na Estrela, e das conversas entretanto tidas, sobre o eventual 
interesse em transplantar as quatro palmeiras (Wfx) existentes na zona onde será construído o poço de ataque à Estação de 
Metro (vide desenho anexo),  para os canteiros na frente do edifício principal, vimos informar, que em reunião realizada a 
28/10/2020, com a Câmara Municipal de Lisboa e Metropolitano de Lisboa, a C.M.L. informou que não recomenda o transplante 
de palmeiras “devido ao perigo de propagação do escaravelho vermelho, acrescido do facto de o custo de tal ação ser  oneroso e 
implicar uma monitorização contínua. As ações de controlo da praga têm efeitos colaterais no estado fitossanitário das 
árvores.”. 

Assim questionamos se pretendem seguir a recomendação da Câmara Municipal de Lisboa, e proceder ao abate das quatro 
palmeiras? 

Sem outro assunto de momento, subscrevemo-nos com estima e consideração, 

PS: Informamos que copiamos a Srª Eng.ª Paula Alexandra Rodrigues, que é a representante do Metropolitano de Lisboa, neste projeto, para 
questões Ambientais. 

Best Regards/ Melhores Cumprimentos 

Ilídio de Carvalho Julião 
Gerente de Contratos 
Tel.:  +351 218 432 500 
TM:   +351 962 301 080 
Skype: ilidio.juliao 
juliao@zagope.pt 

Alvará nº 92 
Lagoas Park, Edifício 6 Piso1 
2740-244 Porto Salvo 
T.:218 432 500 
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De: Rodrigues,  Rui Manuel Gaspar < rmgrodrigues@ emgf a.pt>
Enviado: 18 de dez embro de 2020 11:46
Para: Alexandra Rodrigues; Ilidio Carvalho Juliao
Cc: MLOT1; Augusta Fernandes; José Sousa; V ieira,  José Inocêncio Correia
Assunto: RE:  MLOT1-427-CE-IJ-20201030 - Palmeiras no H ospital Militar Principal da Estrela 

– Recomendação da CML

Bom Dia! Exmos. Srs. 

Conforme acordado em reunião no antigo hospital da Estrela, e mediante recomendação 
da C.M.L. “devido ao perigo de propagação do escaravelho vermelho,  
acrescido do facto de o custo de tal ação ser  oneroso e implicar uma monitorização 
contínua. As ações de controlo da praga têm efeitos colaterais no estado 
fitossanitário das árvores. Não nos opomos ao abate, das palmeiras identificadas. 

De: Alexandra Rodrigues <Paula.Alexandra@ferconsult.pt>  
Enviada: 16 de dezembro de 2020 11:25 
Para: Ilidio Carvalho Juliao <Juliao@zagope.pt> 
Cc: MLOT1 <MLOT1@zagope.pt>; Augusta Fernandes <augusta.fernandes@zagope.pt>; José Maria Almeida Martins 
Sousa <jose.sousa@zagope.pt>; V ieira, José Inocêncio Correia <jivieira@emgfa.pt>; Rodrigues, Rui Manuel Gaspar 
<rmgrodrigues@emgfa.pt> 
Assunto: RE: MLOT1-4 27-CE-IJ-20201030 - Palmeiras no Hospital Militar Principal da Estrela – Recomendação da 
CML 

Bom Eng.º Ilídio, 

Desculpe  a insistência , mas já existe decisão sobre este assunto, para que possa ser considerado no RECAPE as 
ações sobre as palmeiras ?  
Obrigada. 

Cumprimentos, 
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Alexandra Rodrigues 
Gestora Ambiental 
DT - Direção Técnica 
Paula.Alexandra@ferconsult.pt 
Ext 3327 
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De: Ilidio Carvalho Juliao [ mailto:Juliao@zagope.pt]   
Enviada: sexta-feira, 30 de outubro de 2020 23:51 
Para: jivieira@emgfa.pt; rmgrodrigues@emgfa.pt 
Cc: Alexandra Rodrigues <Paula.Alexandra@ferconsult.pt>; MLOT1 <MLOT1@zagope.pt>; Augusta Fernandes 
<augusta.fernandes@zagope.pt>; José Maria Almeida Martins Sousa <jose.sousa@zagope.pt> 
Assunto: MLOT1-4 27-CE-IJ-20201030 - Palmeiras no Hospital Militar Principal da Estrela – Recomendação da CML 
 
Assunto: Lote 1- “Execução dos Toscos entre o Término da Estação Rato e a Estação Santos, do PK 0+0 ao PK 
1+319,729” 
Ref.ª:   MLOT1-4 27-CE-IJ-20201030 - Palmeiras no Hospital Militar Principal da Estrela – Recomendação da CML 
 
Prezados Coronel V ieira e  Major Rodrigues, muito boa noite, 
 
Na sequência da reunião realizada convosco, no antigo HMP na Estrela, e das conversas entretanto tidas, sobre o eventual 
interesse em transplantar as quatro palmeiras (W fx) existentes na zona onde será construído o poço de ataque à Estação de 
Metro (vide desenho anexo),  para os canteiros na frente do edifício principal, vimos informar, que em reunião realizada a 
28/10/2020, com a Câmara Municipal de Lisboa e Metropolitano de Lisboa, a C.M.L. informou que não recomenda o transplante 
de palmeiras “devido ao perigo de propagação do escaravelho vermelho, acrescido do facto de o custo de tal ação ser  oneroso e 
implicar uma monitorização contínua. As ações de controlo da praga têm efeitos colaterais no estado fitossanitário das 
árvores.”. 
 
Assim questionamos se pretendem seguir a recomendação da Câmara Municipal de Lisboa, e proceder ao abate das quatro 
palmeiras? 
 
Sem outro assunto de momento, subscrevemo-nos com estima e consideração, 
 
PS: Informamos que copiamos a Srª Eng.ª Paula Alexandra Rodrigues, que é a representante do Metropolitano de Lisboa, neste projeto, para 
questões Ambientais. 
 
Best Regards/ Melhores Cumprimentos 
 
Ilídio de Carvalho Julião 
Gerente de Contratos 
Tel.:  +351 218 432 500 
TM:   +351 962 301 080 
Skype: ilidio.juliao 
juliao@zagope.pt 
 

 
Alvará nº 92 
Lagoas Park, Edifício 6 Piso1 
2740-244 Porto Salvo 
T.:218 432 500 
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Augusta Fernandes

De: Maria Augusta Braga Fernandes
Enviado: 14 de outubro de 2020 18:46
Para: Diogo Pedroso Almeida (Parq ue-Escolar)
Cc: Ilidio Carvalho Juliao; MLOT1
Assunto: MLOT1-349 -CE-IJ-20201014 - PV 208 - Árvores a transplantar e a podar
Anexos: PV 208_APG_Situação-Final.j pg; RACS PP APG PV E 208 DW  7203 0-(F1).pdf ; RACS PP 

APG PV E 208 DW  7201 0-(F1).pdf ; RACS PP APG PV E 208 DW  7202 0-(F1).pdf

Importância: Alta

Assunto: Lote 1- “Execução dos Toscos entre o Término da Estação Rato e a Estação Santos, do PK 0+0 ao PK 
1+319,729” 
Ref. ª MLOT1-349-CE-IJ-20201014 - PV208 – Árvores a transplantar e a podar 
 
Boa tarde Eng.º Diogo, 
 
Conforme conversa telefónica, envio em anexo as peças desenhadas com a identificação das árvores a 
manter/proteger, a abater e a transplantar (RCAS PP APG PVE208 DW 7202 e 7201). 
 
Precisamos do seu apoio para as seguintes ações: 
 

1 - Verificar a possibilidade de transplantar as árvores e arbustos identificadas nas peças desenhadas, para 
um outro local dentro do Liceu Pedro Nunes. 

 
2 – Procedimento/autorização para a poda dos plátanos que irão interferir com os equipamentos de apoio à 

construção (Grua). 
 

 
Envio também em anexo a peça desenhada com a reposição final da superfície (RACS PP APG PVE 208 DW 7203). 
 
Desde já agradeço a sua colaboração, qualquer questão estamos ao dispor.   
 
Melhores cumprimentos, 
 

Augusta Fernandes 
Q ualidade, Saúde, Segurança e Am b iente 
T.  +351 218 432 629 
C.  +351 924 433 511 
 
w w w .zagope.pt 
Alvará de construção n.º92 
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S andra B oa- Al ma

De: Linha Circular < linha.circular@metrolisboa.pt>
Enviado: 17 de setembro de 2020 20:03
Para: geral@jf-estrela.pt
Cc: Luis Vale; Ricardo Machado; H elena Taborda; Rui Pina
Assunto: Plano de Expansão da Rede do Metropolitano de Lisboa - Vistorias a edifícios da zona 

dos trabalhos
Anexos: Carta JF-Estrela_signed.pdf; Anexo - Carta aos moradores.pdf

Exmo. Senhor 
Dr. Luís Newton 
 
Junto enviamos carta respeitante ao assunto mencionado em epígrafe e o respetivo anexo, assinada pelo Diretor 
Coordenador Dr. Ricardo Machado, para conhecimento da V . Exa..  
 
Com os melhores cumprimentos, 

Luis Vale 
Diretor 

 

  luis.vale@metrolisboa.pt  

Secretaria Geral Tel.:(+351) 213500115 ext:(1)5189
 Fax:(+351) 217980605 
Estrada da Pontinha Tel.dir.:(+351) 213500108 
1600-584  - Lisboa - Portugal Tlm.:(+351) 9634 71006 

De acordo com o disposto na Legislação de Proteção de Dados, informamos que o Metropolitano de Lisboa, E.P.E., responsável pelo 
tratamento de dados pessoais trata os seus dados pessoais com a finalidade de gestão da agenda de contactos. Pode exercer os seus 
direitos através do email: dpo@metrolisboa.pt. 

 Por favor pense no Ambiente antes de 
imprimir este e-mail. 

 

Este e-mail e quaisquer ficheiros em anexo são confidenciais. Esta informação destina-se apenas a ser 
utilizada pelo indivíduo ou indivíduos referidos acima. Caso não seja um dos destinatários referidos, é 
favor avisar de imediato o remetente, não divulgar o conteúdo deste e-mail a terceiros, não o utilizar 
para qualquer fim, nem gravar ou manter uma cópia da informação em qualquer tipo de suporte.

 



Senhor Presidente, 

O Metropolitano de Lisboa vai iniciar em breve as obras do seu Plano de Modernização e Expansão, em linha com 

o calendário previsto para o projeto. Após o início das sondagens na zona do antigo Hospital Militar, um

procedimento técnico necessário para preparar o arranque efetivo da obra, é necessário avançar com outro

procedimento igualmente importante: a vistoria a todos os edifícios que se encontram na zona onde vão decorrer

os trabalhos.

A vistoria é essencial para verificar a atual situação dos imóveis e facilitar a avaliação de eventuais danos que 

possam ocorrer diretamente relacionados com as nossas obras, que naturalmente o Metropolitano de Lisboa 

deseja que não ocorram. 

Para tal, o Metropolitano de Lisboa preparou uma carta para informar os moradores de todos os pormenores 

referentes a esta vistoria, que será distribuída a partir de hoje. Para seu conhecimento, partilho em anexo a carta-

tipo que será distribuída.  

Esta carta é apenas um dos formatos e de ações que o Metropolitano de Lisboa irá desenvolver ao longo dos 

próximos meses para informar a população, de forma atempada e regular, das diferentes fases do projeto. Para 

nós, a Junta de Freguesia da Estrela é um parceiro essencial neste processo de comunicação com a população e 

temos todo o gosto em facultar as informações e as peças de comunicação que desejarem para serem difundidas 

nos canais próprios da Junta de Freguesia. 

Por fim, partilhamos a nossa intenção de realizar em breve sessões de esclarecimento para a população. Dado o 

atual contexto vivido no país, solicitámos parecer à Direção-Geral de Saúde para a realização das mesmas, o qual 

estamos a aguardar. Caso tenhamos autorização da DGS para avançar, teremos todo o gosto em organizar estas 

iniciativas, em articulação com a Junta de Freguesia, no estrito cumprimento das normas de saúde e higiene.  

Coloco-me à disposição para os esclarecimentos adicionais que considerar necessários. 

Com os melhores cumprimentos, 

Ricardo Machado 

Diretor-Coordenador do Metropolitano de Lisboa 

Exmo. Senhor 

Dr. Luís Newton 

Presidente da Junta de Freguesia da Estrela 

Junta de Freguesia da Estrela 

Rua Almeida Brandão, 39 

1200-602 Lisboa 

Data 17/09/2020 

N/Ref. 1539987 

V/Ref. 

Assunto: Plano de Expansão da Rede do Metropolitano de Lisboa - Vistorias a edifícios da zona dos 
trabalhos 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Assunto: Expansão do Metropolitano de Lisboa. Pedido de Autorização para realização de Vistorias | Proc. 

001/2019. Prolongamento das linhas Amarela e Verde – Lote 1 Execução dos toscos entre o 

Término da estação Rato e a estação Santos 

 

Exmo/a. Senhor/a 

O Metropolitano de Lisboa vai iniciar em breve as obras do seu Plano de Modernização e Expansão que prevê 

o prolongamento das linhas Amarela e Verde, Lote 1 - Execução dos toscos entre o Término da estação Rato 

e a estação Santos.  Melhorar a mobilidade na cidade e a qualidade do serviço que presta aos seus clientes 

são alguns dos principais objetivos deste projeto que agora se inicia. 

 

No âmbito desta empreitada afigura-se, agora,  necessária a realização de vistorias a todos os edifícios que se 

encontram inseridos na área de influência dos nossos trabalhos, com vista ao apuramento da atual situação 

dos imóveis para salvaguarda dos direitos dos proprietários. Este procedimento visa, igualmente, facilitar a 

avaliação de eventuais danos que possam ocorrer diretamente relacionados com as nossas obras. 

 

Trata-se de um trabalho desenvolvido para salvaguardar os direitos dos proprietários e que será executado 

cumprindo todas as boas práticas em vigor nesta matéria, bem como o cumprimento de todas as normas de 

segurança e higiene em vigor. 

 

Face ao exposto, informamos que o Metropolitano de Lisboa, E.P.E., através de empresa da especialidade 

contratada pela Zagope – Construções e Engenharia, S.A., empreiteiro adjudicátario do Contrato para a 

execução da empreitada do Lote 1, irá proceder à vistoria do imóvel referido em epígrafe, para o qual 

solicitamos, desde já, a vossa autorização.  

 

Mais se informa que, após a concessão da referida autorização, serão contactados pela empresa de vistorias 

Modera – Engenharia, Lda., para identificação dos responsáveis que irão efetuar esse trabalho, bem como 

agendar a marcação da data e horário para a  realização das mesmas. 

 

Sabemos que todas as obras desta envergadura podem causar transtornos temporários à circulação e às 

rotinas diárias de todos nós e, por isso, pedimos a melhor compreensão de V. Exª para este processo. O 

Metropolitano de Lisboa agradece desde já a colaboração. 

 

 

 

 

 

  

Data 14/09/2020 

N/Ref. 

V/Ref. 

 



O Metropolitano de Lisboa irá manter a população informada sobre as diferentes fases do seu Plano de 

Expansão, dando a conhecer de forma atempada os trabalhos em curso na sua freguesia. Mais detalhes sobre 

o esse projeto podem ser consultados no site Metropolitano de Lisboa, em 

https://www.metrolisboa.pt/institucional/informar/investimentos-e-projetos-na-rede/. 

Para qualquer dúvida ou esclarecimento pode contactar-nos através do endereço de email 

linha.circular@metrolisboa.pt . 

Com os melhores cumprimentos 

Maria Helena Campos 

Vogal do Conselho de Administração 
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S andra B oa- Al ma

De: Frederico Leonel < f rederico.leonel@ metrolisboa.pt>
Enviado: 18 de setembro de 2020 18:32
Para: Linha Circular
Assunto: FW : V . Ref erência 5 84/2020/GPJFE de 02-09-2020 - Pedido de Esclarecimento - Obra 

Jardim da Estrela

  
  
  
F rederico  Leo n el 
Técnico Superior 

 

  frederico.leonel@metrolisboa.pt
Comunicação Institucional  
Secretaria Geral Tel.:(+351) 213500115 ext:(1)54 89 Fax:(+351) 217980605 
Estrada da Pontinha 

 
1600-584  - Lisboa - Portugal Tlm.:(+351) 932386751 

De acordo com o disposto na Legislação de Proteção de Dados, informamos que o Metropolitano de Lisboa, E.P.E., 
responsável pelo tratamento de dados pessoais trata os seus dados pessoais com a finalidade de gestão da agenda 
de contactos. Pode exercer os seus direitos através do email: dpo@metrolisboa.pt. 

 Por favor pense no Ambiente antes de imprimir este e-mail. 
 

Este e-mail e quaisquer ficheiros em anexo são confidenciais. Esta informação destina-se apenas a ser utilizada pelo indivíduo 
ou indivíduos referidos acima. Caso não seja um dos destinatários referidos, é favor avisar de imediato o remetente, não 
divulgar o conteúdo deste e-mail a terceiros, não o utilizar para qualquer fim, nem gravar ou manter uma cópia da 
informação em qualquer tipo de suporte. 

  
  
F ro m :  Linha Circular 
Sen t:  18 de setembro de 2020 17:55 
T o :  geral@jf-estrela.pt 
C c:  Luis V ale 
Sub j ect:  V . Referência 584 /2020/GPJFE de 02-09-2020 - Pedido de Esclarecimento - Obra Jardim da Estrela 
  
Exmo. Senhor 
Dr. Luís Newton 
Presidente da Junta de Freguesia da Estrela 
 
Acusamos a receção do seu email que agradecemos e ao qual dedicámos a nossa melhor atenção. 
 
Na sequência do vosso pedido de esclarecimentos, informamos que o Metropolitano de Lisboa procedeu à adjudicação, 
em maio do corrente ano, do contrato referente à execução da empreitada de construção do Lote 1: Execução dos 
toscos entre o término da Estação Rato e a Estação Santos no âmbito da Execução da Empreitada de Projeto e 
Construção dos Toscos, para a concretização do Plano de Expansão do Metropolitano de Lisboa – Prolongamento das 
Linhas Amarela e V erde (Rato – Cais do Sodré). 
 
Como é do conhecimento público, tal contrato de empreitada do Lote 1 da linha circular, entre o término do Rato e o 
emboque na futura estação Santos encontra-se, portanto, em execução. 
 
Por imposição contratual, o projeto de execução tem de incluir todas as medidas de proteção ambiental, entre as quais 
de destaca a proteção da cobertura vegetal do Jardim da Estrela. Para o efeito, afigura-se fundamental uma 
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caracterização detalhada do solo, incluindo a caracterização hidrogeológica. 

Em consequência, torna-se imprescindível a realização, no Jardim da Estrela, de uma prospeção geotécnica do solo que 
implica a colocação de equipamentos específicos que permitem determinar a natureza e as características do 
terreno. A respetiva autorização para o efeito foi, oportunamente, solicitada e obtida, junto dos serviços do município. 

Prevê-se que os referidos trabalhos fiquem concluídos até ao próximo dia 9 de outubro, data a partir da qual se prevê 
que os equipamentos sejam desmontados. 

Em complemento, informamos que, no momento em que se iniciaram os trabalhos de prospeção, as instalações em 
causa no referido Jardim da Estrela, designadamente as instalações sanitárias e o edifício da Casa do Jardim, se 
encontravam desativadas. 

Lamentamos o facto de termos solicitado autorização diretamente à CML para a prospeção geotécnica e a instalação 
dos equipamentos em causa sem dar conhecimento a essa Junta de Freguesia, mas tal procedimento deve-se ao facto 
de desconhecermos que as referidas instalações são, igualmente, de pertença dessa Junta de Freguesia. 

Mais se informa que o prolongamento das linhas Amarela e V erde através da nova linha circular, proporcionará a 
melhoria das acessibilidades à zona da Estrela, reduzindo o transporte individual, minorando os efeitos da poluição e 
possibilitando o transporte de forma rápida e segura. 

O Metropolitano de Lisboa encontra-se disponível para prestar todos os esclarecimentos solicitados, bem como 
disponibilizar toda a informação necessária ao longo de todo o processo de obras. 

Melhores cumprimentos 

Luis Vale 
Diretor 

luis.vale@metrolisboa.pt
Secretaria Geral Tel.:(+351) 213500115 ext:(1)5189

Fax:(+351) 217980605 
Estrada da Pontinha Tel.dir.:(+351) 213500108 
1600-584  - LISBOA - Portugal Tlm.:(+351) 9634 71006 

De acordo com o disposto na Legislação de Proteção de Dados, informamos que o Metropolitano de Lisboa, E.P.E., responsável pelo 
tratamento de dados pessoais trata os seus dados pessoais com a finalidade de gestão da agenda de contactos. Pode exercer os seus 
direitos através do email: dpo@metrolisboa.pt.

 Por favor pense no Ambiente antes de
imprimir este e-mail.

Este e-mail e quaisquer ficheiros em anexo são confidenciais. Esta informação destina-se apenas a ser
utilizada pelo indivíduo ou indivíduos referidos acima. Caso não seja um dos destinatários referidos, é
favor avisar de imediato o remetente, não divulgar o conteúdo deste e-mail a terceiros, não o utilizar
para qualquer fim, nem gravar ou manter uma cópia da informação em qualquer tipo de suporte.
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S andra B oa- Al ma

De: Filipa Mesq uita < f ilipa.mesq uita@ j f -campodeouriq ue.pt>
Enviado: 18 de setembro de 2020 09:05
Para: Linha Circular; Geral
Cc: Luis V ale; Ricardo Machado; Rui Pina; H elena Taborda
Assunto: RE: Plano de Expansão da Rede do Metropolitano de Lisboa - V istorias a edif ícios da 

zona dos trabalhos

Exmo. Sr. Diretor 

Dr. Luís V ale, 

Acusamos e agradecemos o envio da documentação respeitante à expansão da rede do metropolitano, a qual daremos 
conhecimento ao Sr. Presidente. 

Com os melhores cumprimentos, 

Filipa Mesquita 
Chefe de Divisão 
Divisão de Serviços ao Cidadão 

Junta de Freguesia de Campo de Ourique 
Rua Azedo Gneco 84 – 2º 1350-039 Lisboa 
213 391 300 | 912 217 633 

De: Linha Circular <linha.circular@metrolisboa.pt>  
Enviada: 17 de setembro de 2020 20:07 
Para: Filipa Mesquita <filipa.mesquita@jf-campodeourique.pt>; Geral <geral@jf-campodeourique.pt> 
Cc: Luis V ale <luis.vale@metrolisboa.pt>; Ricardo Machado <Ricardo.Machado@metrolisboa.pt>; Rui Pina 
<rui.pina@metrolisboa.pt>; Helena Taborda <Helena.Taborda@metrolisboa.pt> 
Assunto: Plano de Expansão da Rede do Metropolitano de Lisboa - V istorias a edifícios da zona dos trabalhos 

Exmo. Senhor 
Dr. Pedro Costa 

Junto enviamos carta respeitante ao assunto mencionado em epígrafe e o respetivo anexo, assinada pelo Diretor 
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Coordenador Dr. Ricardo Machado, para conhecimento da V . Exa..  
 
Com os melhores cumprimentos, 

Luis Vale 
Diretor 

 

  luis.vale@metrolisboa.pt  

Secretaria Geral Tel.:(+351) 213500115 ext:(1)5189
 Fax:(+351) 217980605 
Estrada da Pontinha Tel.dir.:(+351) 213500108 
1600-584  - Lisboa - Portugal Tlm.:(+351) 9634 71006 

De acordo com o disposto na Legislação de Proteção de Dados, informamos que o Metropolitano de Lisboa, E.P.E., responsável pelo 
tratamento de dados pessoais trata os seus dados pessoais com a finalidade de gestão da agenda de contactos. Pode exercer os seus 
direitos através do email: dpo@metrolisboa.pt. 

 Por favor pense no Ambiente antes de 
imprimir este e-mail. 

 

Este e-mail e quaisquer ficheiros em anexo são confidenciais. Esta informação destina-se apenas a ser
utilizada pelo indivíduo ou indivíduos referidos acima. Caso não seja um dos destinatários referidos, é 
favor avisar de imediato o remetente, não divulgar o conteúdo deste e-mail a terceiros, não o utilizar 
para qualquer fim, nem gravar ou manter uma cópia da informação em qualquer tipo de suporte.
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S andra B oa- Al ma

De: Ana Cristina Augusto < Cristina.Augusto@metrolisboa.pt>
Enviado: 2 de dezembro de 2020 10:5 6
Para: H elena Taborda
Assunto: FW: Reunião ML/JF Campo de Ouriq ue |  2.outubro.2020

Ana Cristina Aug usto 
Técnico Superior 

Cristina.Augusto@metrolisboa.pt
Comunicação Institucional 
S ecretaria G eral  Tel.:(+351) 213500115 ext:(1)5175

Fax:(+351) 217980605 
Estrada da Pontinha 

 

1600-584  - LISBOA - Portugal 

De acordo com o disposto na Legislação de Proteção de Dados, informamos que o Metropolitano de Lisboa, E.P.E., 
responsável pelo tratamento de dados pessoais trata os seus dados pessoais com a finalidade de gestão da agenda 
de contactos. Pode exercer os seus direitos através do email: dpo@metrolisboa.pt. 

 Por favor pense no Ambiente antes de imprimir este e-mail. 

Este e-mail e quaisquer ficheiros em anexo são confidenciais. Esta informação destina-se apenas a ser utilizada pelo indivíduo
ou indivíduos referidos acima. Caso não seja um dos destinatários referidos, é favor avisar de imediato o remetente, não
divulgar o conteúdo deste e-mail a terceiros, não o utilizar para qualquer fim, nem gravar ou manter uma cópia da 
informação em qualquer tipo de suporte. 

F rom : Ana Cristina Augusto  
S ent: 2 de outubro de 2020 12:56 
T o: ' geral@jf-campodeourique.pt'  <geral@jf-campodeourique.pt> 
Cc: Luis V ale <luis.vale@metrolisboa.pt>; Ricardo Machado <Ricardo.Machado@metrolisboa.pt>; Helena Taborda 
<Helena.Taborda@metrolisboa.pt> 
S ub j ect: Reunião ML/JF Campo de Ourique | 2.outubro.2020 

Caros, 
Presidente/Dr. Pedro Costa 
Eng.º Carlos Henrique Pinto 
Dr. Hugo Vieira da Silva 

Desde já queremos agradecer a amabilidade de nos receberem hoje nas vossas instalações. Deixo os 
nossos contactos, encontrando-nos disponíveis para qualquer diligência necessária sobre as obras do 
Metropolitano de Lisboa que decorram na vossa freguesia. 
Reiteramos os nossos agradecimentos relativamente à vossa disponibilidade no que concerne à 
disponibilização dos V/meios de comunicação. 

Com os melhores cumprimentos. 

**** 

Dr. Ricardo Machado – Diretor Coordenador ricardo.machado@metrolisboa.pt 
Telemóvel: 919 753 484 

Dr. Luís Vale - Secretário Geral – luis.vale@metrolisboa.pt 
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Telemóvel: 963 471 006 

Dra. Helena Taborda - Responsável Comunicação Institucional – helena.taborda@metrolisboa.pt 
Telemóvel: 962 408 939 

**** 

Ana Cristina Augusto 
910 025 793
Técnico Superior 

Cristina.Augusto@metrolisboa.pt
Comunicação Institucional 
S ecretaria G eral  Tel.:(+351) 213500115 ext:(1)5175

Fax:(+351) 217980605 
Estrada da Pontinha 

 

1600-584  - LISBOA - Portugal 

De acordo com o disposto na Legislação de Proteção de Dados, informamos que o Metropolitano de Lisboa, E.P.E., 
responsável pelo tratamento de dados pessoais trata os seus dados pessoais com a finalidade de gestão da agenda 
de contactos. Pode exercer os seus direitos através do email: dpo@metrolisboa.pt. 

 Por favor pense no Ambiente antes de imprimir este e-mail. 

Este e-mail e quaisquer ficheiros em anexo são confidenciais. Esta informação destina-se apenas a ser utilizada pelo indivíduo
ou indivíduos referidos acima. Caso não seja um dos destinatários referidos, é favor avisar de imediato o remetente, não
divulgar o conteúdo deste e-mail a terceiros, não o utilizar para qualquer fim, nem gravar ou manter uma cópia da 
informação em qualquer tipo de suporte. 



ADMINISTRAÇÃO DO PORTO 
DE LISBOA 

(APL)
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De: Ilidio Carvalho Juliao
Enviado: 11 de dezembro de 2020 09:00
Para: iao@portodelisboa.pt; cazevedo@portodelisboa.pt
Cc: cdi@portodelisboa.pt; MLOT1; Rui Pina
Assunto: MLOT1-5 24 -CE-IJ-20201211 –  Reutilização dos materiais pétreos resultantes da 

escavação 

Assunto: Lote 1- “Execução dos Toscos entre o Término da Estação Rato e a Estação Santos, do PK 0+0 ao PK 
1+319,729” 
Ref.ª:   MLOT1-524-CE-IJ-20201211 – Reutiliz ação dos materiais pétreos resultantes da escavação  

Exmos. Senhores, bom dia, 

A Zagope é uma empresa de Construção e Engenharia, à qual lhe foi adjudicada a empreitada do Metropolitano de 
Lisboa relativa ao lote 1,  da futura linha circular, troço entre o término do Rato e a Estação de Santos. 

Trata-se de uma empreitada de conceção-construção dos toscos que,  neste momento, se encontra em fase de 
desenvolvimento do Projeto de Execução e RECAPE. 
A obra, propriamente dita, irá ter início em março de 2021.  

Por se tratar de uma obra subterrânea que se desenvolve a grande profundidade, e num maciço muito competente, 
a qualidade dos materiais escavados apresenta boas características de reutilização.  
É pois, neste sentido, e após reunião com a Câmara Municipal de Lisboa, que sugeriu que fosse estabelecido o contacto 
com a APL para avaliar se existe alguma possibilidade, durante o período em que decorre a obra, de acolher alguns 
dos materiais sobrantes, e numa ótica de desenvolvimento sustentável, reutiliza-los em alguns dos vossos 
empreendimentos.   

O material em questão é constituído, maioritariamente,  por material calcário. 

Embora com carácter previsional, indicamos no quadro abaixo a distribuição no tempo dos materiais que iremos 
extrair e poderemos disponibilizar. 

Colocamo-nos inteiramente ao dispor para qualquer esclarecimento que entendam necessário. 

Tomamos a liberdade de enviar este email, para os emails no site da APL que se nos afiguraram como melhor podiam 
utilizar ou partilhar esta informação.  



2

Se entenderem que necessitamos de nos dirigir a outro(s) contatos da APL, queiram por favor nos orientar nesse 
sentido. 
 
Agradecidos pela atenção dispensada,  
  
Sem outro assunto de momento, subscrevemo-nos com elevada estima e consideração, 
  
Best Regards/ Melhores Cumprimentos 
  
Ilídio de Carvalho Julião 
Gerente de Contratos 
Tel.:  +351 218 432 500 
TM:   +351 962 301 080 
Skype: ilidio.juliao 
juliao@zagope.pt 
  

 
Alvará nº 92 
Lagoas Park, Edifício 6 Piso1 
2740-244 Porto Salvo 
T.:218 432 500 
  
  
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADMINISTRAÇÃO DA REGIÃO 
HIDROGRÁFICA DO TEJO E OESTE 

(ARH Tejo e Oeste) 
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De: arht geral <arht.geral@apambiente.pt>
Enviado: 17 de agosto de 2020 12:08
Para: 'ambiente@cised.pt'
Assunto: FW: Fw.: informação captações particulares  - Lisboa - RECAPE Metropolitano Lisboa

Prolongamento Linha Amarela:  Lote 1 - S047055-202008-ARHTO.DRHI
Anexos: EIA.jpg; PARECER GEOLÓGICO.pdf; RTS.pdf; EIA.xlsx; Titulo.pdf

Exmos. Senhores, 

Em resposta ao solicitado e no que respeita às captações referenciadas, informa-se o seguinte: 

O local identificado como nº 3 respeita a um pedido para execução de uma captação, que não teve seguimento por 
desistência do requerente. 
Os locais identificados como nºs 1 e 2 referem-se a captações antigas, não registadas na plataforma de 
licenciamento SiliAmb. Sobre o local nº 1, que corresponde ao processo 154/08/GLIS/431, não foi entregue qualquer 
relatório, pelo que não temos conhecimento se a captação foi executada. O local nº 2, corresponde ao processo 
054/07/GLIS/431 e os dados da captação são os que constam da folha excel, em anexo. 
Os locais identificados como nºs 6,8 e 9, correspondem todos ao mesmo processo, i.e., à mesma captação. De 
acordo com a informação fornecida , o local nº 8 está identificado como o local exato da captação. Sobre esta 
captação, junto se anexa o respetivo título emitido, relatório técnico de sondagem e relatório do ensaio de caudal 
realizado. 

Estamos ao dispor para qualquer esclarecimento adicional que seja necessário. 

Com os melhores cumprimentos, 

José Reis 

Chefe de Divisão 
Divisão de Recursos Hídricos Interiores 
ARH Tejo e Oeste 

Administração da Região Hidrográfica do Tejo e Oeste 
Rua Artilharia Um, 107 
1099-052 Lisboa 
Telefone: (+351) 21 843 04 00 
arht.geral@apambiente.pt 
apambiente.pt 

Proteja o ambiente. Pense se é mesmo necessário imprimir este email! 
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De: ambiente [mailto:ambiente@cised.pt]  
Enviada: 13 de agosto de 2020 16:17 
Para: arht geral <arht.geral@apambiente.pt> 
Cc: teresa_claro@hotmail.com; Augusta Fernandes <augusta.fernandes@zagope.pt> 
Assunto: informação captações particulares - Lisboa - RECAPE Metropolitano Lisboa Prolongamento Linha Amarela: 
Lote 1  

Exmºs Senhores,  
A CISED – Consultores integrada na equipa da ZAGOPE está neste momento a desenvolver o RECAPE da 

Expansão do Metropolitano de Lisboa - Prolongamento das Linhas Amarelas e Verde (Rato – Cais do Sodré) 

Lote 1: entre estação do Rato e estação de Santos.  

No âmbito do descritor ambiental recursos hídricos subterrâneos, no EIA são referenciadas várias captações 

particulares na área de análise e que se propõe integrarem o Plano de Monitorização. Porém, verifica-se 

alguma dificuldade na sua localização, nomeadamente em relação à captação 3 localizada no cemitério dos 

Ingleses que aparentemente não existe.  

Assim, pedimos que disponibilizem a informação que possuem sobre as captações referenciadas no EIA, 

nomeadamente o TURH e ou outros dados técnicos e de exploração. 

Em anexo remetemos o desenho do EIA com a sua localização e a respetiva localização KMZ. 

Dado o curto prazo que dispomos para a realização do RECAPE pedimos a v. melhor atenção para este pedido. 

Com os melhores cumprimentos, 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPTAÇÃO 2  

RUA SARAIVA DE CARVALHO, N.º 42 
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Augusta Fernandes

De: Mónica Casal ribeiro <mcasalribeiro@gmail.com>
Enviado: 30 de novembro de 2020 14:07
Para: MLOT1
Assunto: Ref MLOT1 -374-CE-20201020

Boa tarde 
No seguimento da vossa carta , serve o presente para confirmar a inexistência de captação de água no logradouro 
do prédio situado na Rua Saraiva de Carvalho 42 A  
Cumprimentos  
Mónica Casal Ribeiro  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIREÇÃO-GERAL DO PATRIMÓNIO 

CULTURAL (DGPC) 

PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE 

TRABALHO ARQUEOLÓGICO (PATA) 

  



Novo PATA - Pedido de Autorização de Trabalho Arqueológico

Submetido em: 2020-08-06 15:12

ENTIDADES

Direção-Geral do Património Cultural - Extensão Lisboa

REQUERENTE

NOME COMPLETO: Nuno Miguel Gonçalves Neto

GRAU ACADÉMICO: P&oacute;s-Gradua&ccedil;&atilde;o

MORADA: Avenida de Sintra, nº 68, 2605-007 Casal de Cambra

TELEFONE / TELEMÓVEL: 960148955\960148955

EMAIL: nunonetoneo@gmail.com

CO-RESPONSÁVEIS

Raquel Marina Gonçalinho Carloto Santos
Bruno Miguel Coelho da Rocha
Vanessa Sofia Silva da Mata

ELEMENTOS DA EQUIPA

ENTIDADES ENQUADRANTES

Neoépica, Ldª

ENTIDADES CONTRATANTES

PROJETO

DESIGNAÇÃO: Trabalhos arqueológicos no âmbito do Lote 1 - Execução dos toscos entre o término da Estação Rato e a
Estação Santos

ACRÓNIMO: ML1

CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DOS TRABALHOS ARQUEOLÓGICOS

C - ações preventivas e de minimização de impactes integradas em estudos, planos, projetos e obras com impacto sobre o
território em meio rural, urbano e subaquático e ações de manutenção e conservação regular de sítios, estruturas e outros
contextos arqueológicos, conservados a descoberto, valorizados museologicamente ou não.

TIPO DE TRABALHO

Sondagem

LOCAL E CARATERIZAÇÃO DO SÍTIO ARQUEOLÓGICO

DESIGNAÇÃO: Execução dos toscos entre o término da Estação Rato e a Estação Santos

DISTRITOS:
Lisboa

CONCELHOS:
Lisboa



FREGUESIAS:
Lumiar
Misericórdia
Campo de Ourique
Estrela

LUGAR: Estrela

CARTA MILITAR (ANO):
431-Lisboa ()

LATITUDE: 38.713642

LONGITUDE: -9.159170

X:

Y:

DATUM:

CARTA NÁUTICA:

CAPITANIA:

TIPO DE SÍTIO: Indeterminado

PERÍODO CRONOLÓGICO: Indeterminado

PROPRIEDADE DO IMÓVEL OU IMÓVEIS EM QUE SE PRETENDE EFETUAR O TRABALHO

PROPRIETÁRIO: Metropolitano de Lisboa E.P.E

AUTORIZAÇÃO DO PROPRIETÁRIO: Sim

MORADA: Avenida Fontes Pereira de Melo, n.º 28, 1069-095 Lisboa

DEPÓSITO PROVISÓRIO DE ESPÓLIO

ESPÓLIO EM ESTUDO/TRATAMENTO: Neoépica, Lda. R. do Rio, Qta do Rebelo, Pav I, 2725-524 Mem Martins

PLANO DE DIVULGAÇÃO PÚBLICA DOS RESULTADOS

DESCREVER: No final dos trabalhos e dependendo da natureza dos vestígios arqueológicos que possam vir a ser
identificados, está prevista a sua divulgação em congressos e encontros de foro científico, bem com utilização da página
de internet e da página de Facebook da Neoépica Lda. como plataforma de difusão, entre outras acções de divulgação
generalista.

DOCUMENTOS EM ANEXO AO PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO

Localização cartográfica (2.81MB)
Localização cartográfica (2.42MB)
Autorização do proprietário (732.11KB)
Declarações de entidades contratante/enquadrante (259.88KB)
Declarações de entidades contratante/enquadrante (216.27KB)
Planta de projeto e memória descritiva (988.79KB)
Planta de projeto e memória descritiva (1013.87KB)
Planta de projeto e memória descritiva (1.02MB)
Planta de projeto e memória descritiva (586.96KB)
Planta de projeto e memória descritiva (1009.52KB)
Planta de projeto e memória descritiva (1004.21KB)
Planta de projeto e memória descritiva (1MB)
Planta de projeto e memória descritiva (723.78KB)
Planta de projeto e memória descritiva (2.6MB)
Documentos de processos de AIA (9.47MB)
Documentos de processos de AIA (889.89KB)
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De: Maria José Sequeira <mjsequeira@dgpc.pt>
Enviado: 17 de setembro de 2020 14:24
Para: nunonetoneo@gmail.com; raquelgsantos@gmail.com; 

miguelrocha.neoepica@gmail.com; vanessamata83@gmail.com
Cc: Maria Catarina Coelho; António Batarda; João Marques; Pedro Barros; Sérgio 

Carneiro; José Correia; Rita Isabel R. P. Ramos; Neoépica Lda.; 
rui.pina@metrolisboa.pt; Maria Augusta Braga Fernandes; MLOT1; Ilidio Carvalho 
Juliao; Carlos Bessa

Assunto: FW: FW: Intervenção arqueológica no Hospital Militar Principal
Anexos: 2020-09_CalendarizacaoResponsaveis.pdf

Boa tarde a todos. 
Espero encontra-los bem. 

Caros colegas, 
Acuso a recepção dos elementos e esclarecimentos, apresentados na mensagem infra, com os meus 
agradecimentos. 
Mais informo que se encontram na conformidade do RTA, considerando-se  assim cumprida a condicionante 
estabelecida no despacho de concessão da autorização (alínea (b) do ponto 4.3 da  informação técnica n.º 
1455263/DIESPA/LISBOA (csp: 208890). 

Melhores cumprimentos, 

Maria José Sequeira 
Arqueóloga 

Extensão Territorial de Arqueologia de Lisboa 
Divisão de Inventariação, Estudo e Salvaguarda do Património Arqueológico 
Departamento dos Bens Culturais 
DIREÇÃO-GERAL DO PATRIMÓNIO CULTURAL 
Palácio Nacional da Ajuda, 1349-021 LISBOA - PORTUGAL 

Tel: (00 351) 213614355 
Tm: 965 145 912 
mjsequeira@dgpc.pt 

De: Neoépica Lda. [mailto:neoepica@gmail.com]  
Enviada: 16 de setembro de 2020 10:22 
Para: Maria José Sequeira 
Cc: nunonetoneo@gmail.com; raquelgsantos@gmail.com; miguelrocha.neoepica@gmail.com; 
vanessamata83@gmail.com; Maria Catarina Coelho; António Batarda; João Marques; Carlos Bessa; Sérgio Carneiro; 
José Correia; Rita Isabel R. P. Ramos; Pedro Barros; rui.pina@metrolisboa.pt; Augusta Fernandes; MLOT1; Ilidio 
Carvalho Juliao 
Assunto: Re: FW: Intervenção arqueológica no Hospital Militar Principal 

Cara Maria José, 
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Em resposta aos elementos solicitados no e-mail de 16/09, junto enviamos documento com a calendarização 
de trabalhos sob responsabilidade de Nuno Neto, Raquel Santos, Miguel Rocha e Vanessa Mata, incluindo a 
percentagem de tempo que cada um dedicará aos trabalhos em causa. 
Os trabalhos em curso no âmbito do Lote 1 do Metropolitano de Lisboa são assegurados a 100% por Miguel 
Rocha, estando a Vanessa Mata em fase de finalização dos trabalhos na Travessa do Possolo, pelo que 
poderá substituí-lo posteriormente em caso de necessidade, nomeadamente se entretanto se verificar o 
reinício dos trabalhos na Unidade de Execução de Entrecampos (com previsão de reinício para meados do 
mês de Outubro).   
Mais informamos que nos trabalhos de sondagem de diagnóstico no Hospital Militar Principal, que se 
encontram em curso desde o dia 10/09, tal como comunicado, a equipa afecta é constituída por um 
arqueólogo responsável (Miguel Rocha), um arqueólogo auxiliar (André Manique) e quatro operários não 
especializados, contando ainda parcialmente com a disponibilidade dos restantes arqueólogos responsáveis. 
 
Com os melhores cumprimentos, 
Raquel Santos 
 
NEOÉPICA, LDA. 
Rua do Rio, Qt. do Rebelo, Pavilhão I,  
Sacotes, Algueirão, 2725-524 Mem Martins       
Tel. 210 739 220 Telem. 960 148 955 
 
 
 
Maria José Sequeira <mjsequeira@dgpc.pt> escreveu no dia terça, 15/09/2020 à(s) 13:29: 

Boa tarde a todos. 

Espero encontrá-los bem. 

  

Caros colegas, 

Acuso a recepção da mensagem infra. 

Todavia, os elementos remetidos não estão conformes ao disposto no artigo 5.º do RTA carecendo das seguintes 
clarificações: 

( 1) Qual ou quais do(s) director (es) científico (s) dará cumprimento ao disposto no n.º 3 deste artigo: «Os 
trabalhos de campo são realizados sob a orientação efetiva, direta e continuada do diretor científico, (…).». 

(2) Apenas foram apresentados os elementos respeitantes a dois, dos quatro arqueólogos que constituem a 
direcção científica. Deverão ser apresentados os elementos previstos no diploma legal, em relação aos quatro 
arqueólogos abrangidos pelo despacho de concessão da autorização dando cumprimento às disposições do n.º 5 
deste artigo, a saber: 

                                     a) Uma calendarização adequada dos trabalhos; 

                                     b) A composição das diversas equipas envolvidas; 

                                    c) A percentagem de tempo que vai dedicar a cada um dos trabalhos. 
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Remetendo para a condicionante estabelecida no despacho de concessão da autorização (alínea (b) do ponto 4.3 
da  informação técnica n.º 1455263/DIESPA/LISBOA (csp: 208890) - «Previamente ao início da acção arqueológica 
deverão ser remetidos, para o endereço electrónico lisboa@dgpc.pt, os elementos e esclarecimentos previstos no 
artigo 5.º do RTA.(…)» - informo que não se encontram reunidas as condições para o início da acção arqueológica, 
devendo a situação ser regularizada com a maior brevidade. 

  

  

Melhores cumprimentos, 

  

Maria José Sequeira 

Arqueóloga 

  

Extensão Territorial de Arqueologia de Lisboa 

Divisão de Inventariação, Estudo e Salvaguarda do Património Arqueológico 

Departamento dos Bens Culturais 

DIREÇÃO-GERAL DO PATRIMÓNIO CULTURAL 

Palácio Nacional da Ajuda, 1349-021 LISBOA - PORTUGAL 

  

Tel: (00 351) 213614355  

Tm: 965 145 912 

mjsequeira@dgpc.pt 

  

  

 

  

  

De: Neoépica Lda. [mailto:neoepica@gmail.com]  
Enviada: 9 de setembro de 2020 15:51 
Para: Lisboa 
Cc: rui.pina@metrolisboa.pt; Augusta Fernandes 
Assunto: Intervenção arqueológica no Hospital Militar Principal 
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Exmos. Srs. 

  

No seguimento da vossa informação nº S-2020/531621 (CS 1455263), somos a informar que a intervenção 
arqueológica (sondagens) no Hospital Militar Principal, sito na Estrela, irá ter início amanhã, dia 
09/09/2020. 

  

Tendo em conta as condicionantes impostas, anexamos ainda a calendarização dos coordenadores Raquel 
Santos e Nuno Neto. 

  

Com os melhores cumprimentos, 

Raquel Santos 

  

NEOÉPICA, LDA. 

Rua do Rio, Qt. do Rebelo, Pavilhão I,  

Sacotes, Algueirão, 2725-524 Mem Martins       

Tel. 210 739 220 Telem. 960 148 955 

  





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIREÇÃO-GERAL DO PATRIMÓNIO 

CULTURAL (DGPC) 

PEDIDO DE PARECER PRÉVIO – 
INTERVENÇÃO NO EDIFÍCIO OESTE 

(EDIFÍCIO DA FARMÁCIA) DO ANTIGO 

HOSPITAL MILITAR 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

ASSUNTO: Prolongamento entre a Estação Rato (Linha Amarela) e a Estação Cais do 

Sodré (Linha Verde), incluindo as novas Ligações nos Viadutos do Campo 

Grande (AIA 3020) – Pedido de Parecer – Intervenção no edifício Oeste 

(Edifício da Farmácia) do Antigo Hospital Militar, para integração dos 

acessos da futura Estação Estrela. 

 

O Metropolitano de Lisboa, E.P.E. desenvolveu o Projeto para o Prolongamento entre a Estação 

Rato e a Estação Cais do Sodré, incluindo as novas Ligações nos Viadutos do Campo Grande, o 

qual foi já sujeito a avaliação de impacte ambiental (AIA), em fase de estudo prévio (AIA 3020), 

tendo sido emitida uma Declaração de Impacte Ambiental favorável condicionada, em 16 

novembro de 2018. 

Pela presente e nos termos da legislação em vigor, vimos solicitar a V. Ex.as Parecer Prévio da 

Direção-Geral do Património Cultural relativamente à intervenção epigrafada. 

Para o efeito, enviamos em anexo os documentos que devem instruir o Pedido de Informação 

Prévia/Projeto de Arquitetura, de acordo com o formulário da Direção-Geral do Património 

Cultural. 

Desde já manifestamos a nossa disponibilidade para qualquer esclarecimento ou envio de 

elemento adicional que entendam necessário. 

 

Com os meus melhores cumprimentos 

O Presidente do Conselho de Administração 

 

 

Vítor Domingues dos Santos 

Anexos: Documentos associados ao PIP em suporte de papel e digital. 

 

 

 

 

  

Data 28/08/2020 

N/Ref.  

V/Ref.  

Exmo. Senhor  
Dr. Bernardo Alabaça 
Diretor-Geral do Património Cultural 

CC: Arq. Carlos Bessa 
Divisão de Salvaguarda do Património 
Arquitetónico 
Palácio Nacional da Ajuda  

1349-021 Lisboa  

 

 

  

Data  

N/Ref. 1537407 

V/Ref.  

Digitally signed by VÍTOR 
MANUEL JACINTO 
DOMINGUES DOS SANTOS 
Date: 2020.09.01 22:27:40 
+01'00'
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