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1. INTRODUÇÃO 

Em cumprimento do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 

152-B/2017, de 11 de dezembro, foi submetido no Sistema Integrado de Licenciamento do Ambiente – Módulo 

de Licenciamento Único Ambiental (processo PL20201228001810), para procedimento de Verificação da 

Conformidade Ambiental do Projeto de Execução (PE), o Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de 

Execução (RECAPE1) do "Projeto de Construção dos Toscos no Âmbito da concretização do Plano de Expansão 

do Metropolitano de Lisboa Prolongamento das Linhas Amarela e Verde (Rato-Cais do Sodré) - Lote 1 – 

Prolongamento Entre o Término da Estação do Rato e o Tímpano Norte da Estação Santos (Pk 0+000 Ao Pk 

1+319,729)”, bem como o Projeto de Execução dos Toscos do Lote 1. O proponente do projeto é o 

Metropolitano de Lisboa, EPE (ML), e a entidade licenciadora a Secretaria de Estado da Mobilidade. 

O projeto enquadra-se no artigo 1º, n.º 3, alínea b), subalínea i), em Áreas Sensíveis (AIA obrigatória ≥ 1km), da 

alínea h), do n.º 10, do Anexo II do RJAIA – “Linhas de elétrico, Linhas de metropolitano aéreas e subterrâneas, 

Linhas suspensas ou análogas de tipo específico, utilizadas exclusiva ou principalmente para transporte de 

passageiros”. 

A APA, na qualidade de Autoridade de AIA, remeteu a documentação submetida no SILiAmb à Comissão de 

Avaliação (CA), então nomeada no âmbito da avaliação em fase de Estudo Prévio (EP), constituída pelas 

seguintes entidades: Agência Portuguesa do Ambiente IP (APA): Departamento de Avaliação Ambiental (DAIA), 

que preside, Departamento de Comunicação e Cidadania Ambiental (DCOM), Departamento de Gestão 

Ambiental (DGA), Departamento de Alterações Climáticas (DCLIMA), e a Administração da Região Hidrográfica 

do Tejo e Oeste (ARH TO); Direção-Geral do Património Cultural (DGPC); Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo (CCDR LVT); Administração Regional de Saúde de Lisboa e 

Vale do Tejo (ARS LVT); Laboratório Nacional de Energia e Geologia, IP (LNEG); Faculdade de Engenharia da 

Universidade do Porto (FEUP); e, o Centro de Ecologia Aplicada Prof. Baeta Neves/Instituto Superior de 

Agronomia (CEABN/ISA).  

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

 APA/DAIA – Eng.ª Dora Beja. 

 APA/DCOM – Dr.ª Clara Sintrão. 

 APA/ARH TO – Eng.ª Maria da Conceição Ramos. 

 APA/DGA – Eng.ª Margarida Guedes. 

 APA/DCLIMA – Eng.ª Patrícia Gama. 

 CCDR LVT – Eng.º Fernando Pereira. 

 DGPC – Dr. João Marques. 

 LNEG – Dr.ª Susana Machado. 

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

 ARS LVT – Engª Carla Sofia Ramos. 

 CEANB/ISA – Arq.º Pais. João Jorge. 

O RECAPE, cuja última revisão foi efetuada em dezembro de 2020, foi elaborado pela empresa CISED 

Consultores Lda., no período compreendido entre julho e dezembro de 2020, e é composto por: 
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 Relatório Base. 

 Anexos. 

 Peças Desenhadas. 

 Resumo Não Técnico. 

O projeto de Execução (PE) foi adjudicado pelo Metropolitano de Lisboa à ZAGOPE, a qual desenvolveu todos os 
estudos no âmbito do concurso público, à exceção, dos projetos de arquitetura da Estação da Estrela e Inserção 
Urbana e Paisagismo.  

O Projeto de Execução da empreitada de toscos foi elaborado pela empresa CJC Engenharia e Projetos Lda. 
(CJC), e por sua vez, os projetos de Arquitetura, de Inserção Urbana e de Paisagismo são da responsabilidade do 
ML. 

O trecho em avaliação corresponde à Linha ferroviária com 1 319,729 m de extensão, cujo traçado se 
desenvolve integralmente em túnel, encontrando-se inseridos neste Lote 1, as seguintes componentes:   

 Estação da Estrela.  

 2 Poços de Ventilação (PV):  

 PV208 situado junto à Escola Secundária Pedro Nunes (Antigo Liceu de Pedro Nunes). 

 PV213 junto ao ISEG.  

Refere-se no RECAPE que o PE se encontra desenvolvido até à fase dos toscos, sendo que a fase dos 

acabamentos será alvo de outra empreitada e projeto de execução. Referindo-se também que o Programa 

Preliminar em que se baseou o concurso lançado pelo Metropolitano de Lisboa apresenta elementos 

processuais com as soluções conceptuais para os acabamentos, nomeadamente os tipos de via e a integração 

paisagística do Lote 1.  

Importa salvaguardar que, apesar do PE deste Lote 1 se encontrar desenvolvido até à fase de toscos, a análise 

do RECAPE e as conclusões desta avaliação são dirigidas a todas as fases do projeto (construção, exploração e 

eventual desativação) e constituem-se como obrigatórias para todos os intervenientes (em todos os projetos de 

execução associados a este Lote 1) envolvidos na sua implementação/execução. 

A metodologia de avaliação adotada pela CA contemplou a análise do Projeto de Execução, na fase 

apresentada, e a avaliação da sua conformidade ambiental, de acordo com as disposições do artigo 20º do 

RJAIA, bem como a promoção de um período de Consulta Pública e análise dos respetivos resultados.  

 

2. ANTECEDENTES 

O projeto em avaliação, corresponde ao Lote 1 do Estudo Prévio do “Prolongamento entre a Estação Rato 

(Linha Amarela) e a Estação Cais do Sodré (Linha Verde), incluindo as Novas Ligações nos Viadutos do Campo 

Grande”, que foi sujeito a procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA n.º 3020) entre abril e 

novembro de 2018, terminando a 16 de novembro de 2018 com a emissão do Título Único Ambiental, com 

Declaração de Impacte Ambiental (DIA) favorável condicionada. 

No âmbito dessa avaliação o Estudo Prévio correspondia ao prolongamento da Linha a partir da zona já 

construída do Término da estação Rato até à estação Cais do Sodré, efetuado através da construção de um 

túnel, de via dupla, com cerca de 1 956 m de comprimento, estando previstas duas novas estações, Estrela e 

Santos, a construção de um segundo átrio poente na estação Cais do Sodré e três poços de ventilação de meio 

troço (designação geral na rede de Metro de PV 208, PV213 e PV218), sendo que o PV208 corresponde a um 

poço já existente que será ampliado internamente. Para que a Linha Verde funcione em anel, ou seja, com 
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exploração em sistema circular, o projeto previa a construção de dois novos troços de viaduto, no Campo 

Grande, de conexão com os existentes. 

No âmbito das razões de facto e de direito que fundamentaram a decisão, incluídas na Declaração de Impacte 

Ambiental/Anexo ao TUA, transcreve-se o seguinte: 

“Considerou-se da avaliação efetuada, face às características do Projeto e do local de implantação, que os 

fatores determinantes na avaliação de impacte ambiental do Projeto são o Património e a Socioeconomia, e, os 

relevantes a Geomorfologia e a Geologia, os Recursos Hídricos, o Ruído, as Vibrações a Qualidade do Ar o Uso 

do Solo e a Paisagem. 

Da análise efetuada neste parecer considera-se de salientar que os impactes positivos do Projeto ocorrerão 

principalmente no fator Socioeconomia e serão resultantes da fase de exploração do Projeto, enquanto os 

principais impactes negativos se encontram associados à fase de construção e resultam das atividades 

associadas às obras (ocupação de espaços públicos, escavação do túnel, poços de ataque, Estações e Poços de 

Ventilação, circulação de maquinaria, desvio de tráfego rodoviário, geração de ruído e vibrações, produção de 

resíduos e de terras de escavação). 

O Projeto desenvolve-se em tecido urbano densamente construído e ocupado, que se caracteriza pelo domínio 

de áreas residenciais de alta densidade, onde se verifica também a existência de servidões administrativas 

referentes a diversos locais com elevado interesse patrimonial, coexistindo com outros usos, tais como 

comércio, serviços e equipamentos, nomeadamente os equipamentos escolares (Liceu Pedro Nunes, ISEG e 

IADE), território também atravessado por diversas artérias viárias de grande circulação de tráfego. Uma vez que 

se prevê no EIA uma fase de construção de 4 anos, o caráter prolongado da fase de obra confere a estes 

impactes uma maior significância, que se traduz em maiores incómodos para as populações afetadas, caso não 

se prevejam medidas de minimização adequadas e eficazes para a redução da sua significância ou mesmo para 

evitar a sua ocorrência. 

Assim, na fase de exploração destacam-se ao nível socioeconómico os impactes positivos significativos 

resultantes da melhor capacidade de oferta de transporte disponível às populações, sendo que o METRO 

representa uma infraestrutura de transporte de grande importância, para a cidade de Lisboa, mas também para 

a Área Metropolitana de Lisboa. O Projeto permitirá aumentar a utilidade global do sistema de transporte 

coletivo na cidade de Lisboa, promovendo assim a maior utilização da rede de METRO através da captação de 

utilizadores de transporte individual, mas também de transporte coletivo. Esta captação de passageiros deverá 

ocorrer não só a utilizadores com mobilidade circunscrita à cidade de Lisboa, em particular daqueles que 

beneficiarão diretamente da abertura das novas estações, mas também nas ligações suburbanas, 

nomeadamente pela melhoria da acessibilidade a importantes interfaces de transporte como é o caso do Cais 

do Sodré. 

Também, na fase de exploração, se perspetiva a ocorrência de impactes positivos na Qualidade do Ar e no Uso 

do Solo, resultantes quer das alterações aos hábitos de mobilidade preconizados com uma redução das 

emissões para todos os poluentes (com exceção do SO2 que sofre um reduzido aumento) e da contribuição que a 

operação do túnel irá provocar na melhoria das acessibilidades às zonas envolventes às futuras Estações. 

Apresentam-se de seguida os impactes negativos nos fatores que se consideraram determinantes, 

nomeadamente Património e Socioeconomia. 

O património cultural imóvel será sujeito a impactes de várias naturezas, os quais têm natureza direta e 

indireta. As intervenções com maiores consequências ao nível do património consistem naquelas que implicam 

trabalhos e escavações à superfície, nomeadamente, os poços de ventilação e as estações e o troço de túnel, 

entre a estação Santos e Cais do Sodré, executado em vala a céu aberto, que corresponde ao trecho final do 

traçado, com impacte sobre o potencial arqueológico da zona ribeirinha. 
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A Zona A do Projeto afeta a área histórica da cidade de Lisboa em cujo contexto ribeirinho, se detetaram 

durante as obras de construção da Estação do Cais do Sodré (nos anos 90 do século XX) o designado Navio do 

Cais do Sodré (CNS 26445), dado extremamente relevante para o contexto deste Projeto, nomeadamente dada 

a sua localização imediata à área de intervenção, contígua ao prolongamento da Linha. 

Sublinha-se a riqueza desta área ribeirinha que desde meados dos anos 90 do século XX tem resultado em 

achados de vestígios inéditos, essencialmente devido ao incremento dos trabalhos de arqueologia preventiva, os 

quais têm permitido redesenhar a evolução dessa área da cidade nos últimos dois milénios. Assim, na ligação à 

estação Cais do Sodré, nomeadamente na zona da Avenida 24 de Julho, existe uma elevada probabilidade da 

ocorrência de vestígios de estruturas portuárias ou de navios e embarcações. 

A abertura do túnel, sobretudo, devido às vibrações inerentes à escavação, é também, suscetível de provocar 

impactes no seguinte Património classificado e em Vias de Classificação: 

 Troço do Aqueduto das Águas Livres (MN - Monumento Nacional, Decreto 16-06-1910, DG, 1.ª série, n.º 

136 de 23 junho 1910 (Aqueduto - troço e Mãe de Água das Amoreiras) / Decreto n.º 5 DR, 1.ª série-B, n.º 

42 de 19 fevereiro 2002 / ZEP, Portaria nº 1092/95, DR n.º 206 de 06 setembro 1995 (troço entre Campolide 

e a Avenida Engenheiro Duarte Pacheco) / Portaria n.º 1099/95, DR n.º 207 de 07 setembro 1995 (troço das 

Amoreiras)), associado ao abastecimento do Chafariz da Esperança (MN - Monumento Nacional, Decreto 

n.º 5 DR, 1.ª série-B, n.º 42 de 19 fevereiro 2002 / ZEP, Portaria n.º 512/98, DR, 1.ª série-B, n.º 183 de 10 

agosto 1998); anexos III e IV do Plano de Pormenor de Reabilitação Urbana da Madragoa, Aviso n.º 

8302/2016, Diário da República, 2.ª série — N.º 125 — 1 de julho. 

 Chafariz da Esperança - MN - Monumento Nacional, Decreto n.º 5 DR, 1.ª série-B, n.º 42 de 19 fevereiro 

2002 / ZEP, Portaria n.º 512/98, DR, 1.ª série-B, n.º 183 de 10 agosto 1998; anexos III e IV do Plano de 

Pormenor de Reabilitação Urbana da Madragoa, Aviso n.º 8302/2016, Diário da República, 2.ª série — N.º 

125 — 1 de julho. 

Na estação Estrela de referir as afetações sobre o antigo Convento de Nossa Senhora da Estrela, antigo Hospital 

Militar Principal de Lisboa (MIP) e o Jardim da Estrela (ZEP da Basílica da Estrela). Quanto ao Edifício 

Principal/Escadaria do antigo Hospital Militar Principal de Lisboa haverá afetação do Edifício da Parafarmácia e 

dos edifícios de Apoio do antigo Hospital Militar Principal de Lisboa, para os quais se encontram previstas 

demolições. 

Para a estação Santos, situam-se, na área de afetação, o Chafariz da Esperança, e um troço do Aqueduto das 

Águas Livres, ambos classificados como Monumento Nacional. Para além destes elementos, o EIA referencia um 

conjunto de imóveis. Salientam-se os impactes resultantes da demolição de edifícios no complexo do Quartel do 

Regimento de Sapadores Bombeiros o qual integra espaços e elementos patrimoniais muito relevantes do 

antigo Convento da Esperança. Este imóvel consta igualmente na lista de “Bens imóveis de interesse municipal e 

outros bens culturais imóveis” — ”Lista de bens da Carta Municipal do Património Edificado e Paisagístico”, 

Anexo III do Regulamento do PDM de Lisboa, Aviso n.º 11622/2012, DR, 2.ª série - N.º 168 - 30 de agosto de 

2012. Dada a relevância dos elementos arquitetónicos remanescentes do antigo Convento da Esperança, 

consideram-se estes impactes muito significativos. 

Também ao nível da Socioeconomia se verifica a ocorrência de impactes negativos que resultam na afetação 

das populações residentes e que utilizam a área, resultantes das atividades de construção, nomeadamente a 

ocupação de espaços públicos privados, o aumento dos níveis de ruído e vibrações, a degradação da qualidade 

do ar, os condicionamento de tráfego, nomeadamente numa das principais artérias viárias da cidade de Lisboa, 

a Av. 24 de Julho, mas também na Av. D. Carlos I, desde o limite nascente do Largo Vitorino Damásio até ao 

Largo da Esperança, junto ao Quartel de Sapadores de Bombeiros, constrangimentos que se relacionam com 

perca/dificuldade de acessibilidade/mobilidade pedonal e automóvel às áreas de restauração, estacionamento 

e transportes públicos e desvio de infraestruturas. 
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De referir que ocorrerão outros impactes negativos em fatores que se consideraram relevantes: 

 Geomorfologia e Geologia: os resultantes de um volume de terras sobrantes de 385 473 m3 que terão que 

ser levados a depósito, caso não sejam utilizados para repor a cota original das áreas intervencionadas e os 

processos erosivos e na estabilidade do maciço. Identificaram-se duas zonas de potenciais riscos geológicos 

a vertente situada na Rua Miguel Lupi, com uma instabilidade conhecida e monitorizada no passado e o 

Quartel dos Bombeiros na Av. D. Carlos I, onde será construída a futura estação Santos, por se tratar de 

uma vertente e por ali estrem situados poços e galerias subterrâneas que potencialmente poderão 

contribuir para uma maior instabilidade, especialmente na altura da construção do Projeto. Considerou-se 

este impacte pouco significativo, sendo que a qualidade do Projeto geotécnico e a sua correta 

implementação, com as medidas de minimização e monitorização ali consideradas, contribuirá 

decisivamente para a minimização dos mesmos. Também poderá ocorrer a potencial afetação de valores 

geológicos ainda não identificados, uma vez que é frequente em maciços carbonatados a ocorrência de 

cavidades ou grutas resultantes da carsificação do maciço, sendo possível que, com o avanço da escavação, 

alguma destas estruturas com eventual valor geológico seja posta a descoberto e danificada, sendo este 

impacte negativo e significativo, caso ocorra e a sua magnitude função do valor científico-didático das 

ocorrências interferidas. 

 Recursos Hídricos Superficiais: a degradação da qualidade da água por eventuais derrames, a produção de 

águas residuais e de efluentes industriais e águas pluviais potencialmente contaminadas, o arrastamento 

de sedimentos resultantes das escavações ou de operações de transferência de terras, levando a elevados 

teores de sólidos em suspensão; também as águas bombadas através dos poços de ataque poderão 

provocar o aumento do teor de sólidos em suspensão no meio recetor. Apesar de ocorrência de episódios de 

elevada precipitação o Projeto teve em consideração as cheias estuarinas em situações extremas 

resultantes das alterações climáticas sendo a cota de referência adotada para o dimensionamento do 

Projeto a cota de 4 m, que corresponde ao limite superior do intervalo definido, entre 3,80 m e 4,00 m, 

como cota topográfica a adotar para as medidas de adaptação da cidade de Lisboa no seu PDM até 2100, e 

que tem em consideração as cheias estuarinas em situações extremas resultantes das alterações climáticas. 

 Recursos Hídricos Subterrâneos: o desvio de água de recarga das captações existentes e o eventual 

impacte, durante a fase de exploração, no nível freático, que tem como consequência a sua eventual subida 

que se reflete na eventual inundação de caves em edifícios localizados na Av. D. Carlos I. 

 Ruído e Vibrações: incómodos para as populações residentes e para a população escolar dos 

estabelecimentos de ensino identificados, resultantes das emissões de ruído decorrentes dos vários tipos de 

trabalhos envolvidos nesta obra; na fase de exploração poderão ocorrer níveis de ruído com expressão para 

as zonas habitadas exteriores mais próximas dos Poços de Ventilação e geração de ruído por via estrutural 

ou de transmissão de estímulos de vibrações que poderão assumir importância. 

 Qualidade do Ar: degradação da qualidade do ar na área envolvente à obra devido aos efeitos negativos na 

incomodidade ou mesmo na saúde da população que reside ou trabalha nas zonas próximas às áreas 

intervencionadas resultantes da emissão direta de partículas para a atmosfera a ressuspensão de material 

particulado que se encontre depositado nas áreas de estaleiro gerando acréscimos nas concentrações 

médias de partículas em suspensão, PM10. 

 Solos e Uso do Solo: potencial ocorrência de derrames acidentais; alteração do uso do solo decorrente da 

necessidade da instalação de estaleiros e de outras atividades inerentes à construção que condicionará de 

forma as atividades que atualmente aí se realizam e nas envolventes mais próximas. 

 Paisagem: intrusão visual determinada pela presença de máquinas e equipamentos; perda de valores 

visuais associados ao abate e/ou transplante de exemplares vegetais de porte arbóreo, que se configuram 

como património botânico da cidade de Lisboa sendo que as obras a realizar conduzirão ao abate de 63 
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exemplares de porte arbóreo e ornamental e ao transplante de 72 exemplares também de porte arbóreo e 

ornamental que caso não exista sucesso nas operações de transplante traduzir-se-á numa perda maior de 

património botânico e paisagístico. Muitos dos exemplares em causa têm uma presença marcante nos 

locais afetados, devido ao seu grande porte, nalguns casos, e ao seu valor ornamental. Por outro lado, 

fazem parte de uma continuidade visual dos alinhamentos de vegetação existentes, como é o caso do 

existente na Av. D. Carlos I. O seu abate traduzir-se-á numa perda significativa do seu valor natural e visual, 

que demorará muito tempo a recuperar com as novas plantações, cujo porte ficará durante muitos anos 

distinto dos demais exemplares que lhe ficam próximos, o que será claramente percetível pela 

descontinuidade de volume e de altura (linha do perfil quando em alinhamento). Haverá também o risco de 

afetação do material vegetal, nomeadamente sobre o património botânico do Jardim da Estrela. Alteração 

da topografia na zona de construção a céu aberto no eixo Santos - Cais do Sodré e no próprio Cais do Sodré. 

Reflexos negativos ao nível do quotidiano dos observadores pelo desenvolvimento das obras que implica 

uma ocupação física assinalável de espaço, nomeadamente porque para a construção das Estações 

ocorrem intervenções em lugares nobres de Lisboa, a Praça da Estrela, Av. D. Carlos I/Largo da Esperança, 

de grande sensibilidade visual, e a intervenção em túnel a céu aberto nas zonas da Av. D. Carlos I, Calçada 

Abrantes, Largo Vitorino Damásio, Rua D. Luís I, Av. 24 de Julho e a rua da Cintura do Porto de Lisboa e na 

zona dos viadutos do Campo Grande. Na Fase de Exploração: as entradas e saídas do metro, em particular 

a de Santos, irão interferir com a paisagem urbana histórica “compreendida como o resultado de uma 

estratificação histórica dos valores e atributos culturais e naturais, que se estende além da noção de 

"centro histórico" ou "ensemble" para incluir o contexto urbano mais amplo e a sua localização geográfica 

Quanto aos pareceres solicitados a entidades externas, e aos contributos recebidos no âmbito da consulta 

pública, considerou-se que as preocupações elencadas nos mesmos se enquadram no âmbito da avaliação 

efetuada e encontram-se salvaguardados na presente decisão, designadamente no sentido de se apresentarem 

soluções em projeto de execução que assegurem a sua minimização e reduzam a sua significância. 

Desta forma, considerando que os fatores determinantes nesta avaliação são o Património e a Socioeconomia e 

que os fatores relevantes são a Geomorfologia e a Geologia, os Recursos Hídricos, o Ruído, as Vibrações a 

Qualidade do Ar o Uso do Solo e a Paisagem, face aos impactes positivos identificados, designadamente ao nível 

da Socioeconomia, e tendo em consideração que a generalidade dos impactes negativos identificados são 

passíveis de minimização, propõe-se a emissão de decisão favorável, condicionada ao cumprimento dos termos 

e condições impostas na presente proposta de decisão.” 

 

Foi neste contexto que a Declaração de Impacte Ambiental/Anexo ao TUA contemplou um conjunto de 

Condicionantes, Elementos a Apresentar em RECAPE, Medidas de Minimização e Planos de Monitorização e 

Outros Planos, para o Projeto de Execução a desenvolver. 
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3. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

A informação apresentada neste capítulo foi retirada dos elementos apresentados no RECAPE e restante 

informação disponibilizada. No anexo I apresenta-se o Traçado em planta e localização dos estaleiros. 

Enquadramento geográfico 

O projeto do Lote1 localiza-se no concelho de Lisboa, na União das Freguesias de Campo de Ourique e Estrela. 

Principais características do Projeto de Execução 

O traçado do Lote 1, compreende o troço entre a ligação ao Término do Rato o início da Estação Santos, entre 

os PK 0+000 ao PK 1+319,729, numa extensão de aproximadamente 1320 m, desenvolvendo-se totalmente em 

escavação subterrânea. Além da ligação ao túnel existente no Término do Rato (Linha Amarela), através de uma 

obra especial de alargamento, a obra compreende ainda dois troços de túneis de via, T33 e T34, escavados 

quase na totalidade em maciços rochosos, e dois poços de ventilação (PV) por onde serão feitos os acessos às 

frentes de ataque aos túneis de via, e que no futuro funcionarão como acessos de emergência, o PV208, 

existente no terreno do Liceu Pedro Nunes, e o PV213, a construir no terreno do ISEG. 

A Estação da Estrela localiza-se em frente ao antigo Hospital Militar, ao cimo da Calçada da Estrela, na 

extremidade Sul do jardim da Estrela. Esta Estação terá uma profundidade aproximada de 60 m, será construída 

em NATM complementada com a execução de um poço que emerge à superfície. A solução proposta ocupa 

parte do edifício da Farmácia ao nível do R/C, e prevê um novo piso enterrado parcial, com aproximadamente 

6m de profundidade. O acesso à superfície será feito através deste edifício.  

O traçado do túnel em planta do Lote 1 foi divido e analisado em 4 troços:  

i) O troço T33 A, que corresponde ao troço em túnel entre o início do Lote 1 e o PV 208 existente.  

ii) O troço em túnel T33B, entre o PV 208 e a Estação da Estrela;  

iii) O troço em túnel T34A, entre a Estação da Estrela e o PV213;  

iv) O troço T34B, entre o PV213 e o término do Lote 1, imediatamente a montante da Estação Santos. Esta 

Estação faz parte do Lote 2, não sendo objeto de análise do presente RECAPE.  

O topo da via desenvolve-se a uma profundidade superior a 30 m, estando a Estação da Estrela, a cerca de 55 m 

de profundidade. Neste Lote a menor profundidade localiza-se no seu término, na chegada à Estação Santos.  

Condicionantes ao traçado: 

Considerou-se no RECAPE como principais condicionantes ao desenvolvimento do traçado: 

 A sensibilidade patrimonial e paisagística do Jardim da Estrela na conceção dos acessos e saídas de 

emergência e ventilação, tendo esta questão determinado alterações em relação à solução apresentada no 

Estudo Prévio, no sentido de eliminar qualquer tipo de interferência direta no Jardim da Estrela. 

 Condicionantes legais associadas ao património classificado e em vias de classificação e que se constituem 

como condicionantes legais. 

 Condicionantes territoriais designadamente constrangimentos de ocupação e fruição do território, e 

condicionalismos técnicos que foram tidos em conta nas opções do projeto, mas também nas opções 

técnicas dos métodos construtivos: 
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 Acesso à Escola Secundária Pedro Nunes e ao Jardim de Infância João de Deus - condicionalismos 

ao nível da fruição e acessibilidade. 

 Tardoz do edifício da Farmácia do Hospital militar que confina com o Jardim da Estrela – 

condicionalismos biofísicos. 

 Jardim da Estrela – condicionalismos biofísicos e ao nível da fruição. 

 Cimo da Calçada da Estrela - condicionalismos ao nível da fruição e acessibilidade. 

 Travessa Miguel Lupi – Tardoz do edifício da Cantina Velha - condicionalismos ao nível da fruição e 

técnicos. 

 Estacionamento na Rua Miguel Lupi - condicionalismos ao nível da fruição, acessibilidade e 

técnicos. 

 Muros de suporte e contenção na zona do ISEG e Rua Miguel Lupi – condicionalismos técnicos. 

PV208  

Para ventilação do novo túnel prevê-se a utilização e adaptação do poço existente no atual término do Rato e a 

sua remodelação interna. Este poço de ventilação tem uma profundidade próxima dos 40 m e servirá para 

ventilar também o novo troço até à Estrela, mantendo-se em funcionamento o sistema de ventilação existente 

no término do Rato. O PV208 tem saída de emergência à superfície do lado Poente da Rua Pedro Alvares 

Cabral, junto ao Antigo Liceu Pedro Nunes e terá ligação ao túnel no PK 0+249,434. O plano base da via está a 

53 m de profundidade.  

A solução consiste na realização de uma nova galeria de ligação subterrânea utilizando parte do poço vertical, 

sem que haja alteração significativa à volumetria exterior desta infraestrutura, aspeto particularmente 

relevante, pois a intervenção localiza-se dentro da área de proteção de um imóvel classificado, o Liceu Pedro 

Nunes.  

Após a sua utilização como poço de acesso às escavações, serão realizadas obras de remodelação no seu 

interior. Será construída uma nova escada de saída de emergência, em betão armado, em substituição da 

escada existente em estrutura metálica. 

Estação da Estrela  

A estação da Estrela está implantada ao cimo da Calçada da Estrela, na extremidade Sul do Jardim da Estrela, 

junto ao antigo Hospital Militar Principal de Lisboa, sendo próxima ao Largo da Estrela, à Basílica e ao Jardim da 

Estrela e situa-se ao PK 0+741,266.  

A Estação da Estrela é uma estação mineira constituída por 4 cavernas: 1 longitudinal que alberga a estação e 3 

transversais para comunicações verticais, com o ponto mais baixo situado a uma profundidade aproximada de 

60 m. O acesso à superfície é feito mediante poço vertical (com função de poço de ataque) e saída lateral 

integrada no edifício contiguo da Farmácia do Antigo Hospital Militar.  

PV213  

O poço insere-se nos limites do terreno do ISEG e exigirá a demolição do edifício que alojava a antiga cantina.  

O PV213 será executado por meio de um poço escavado com o método convencional (NATM vertical), com 

profundidade de 43 m, e um túnel de ligação escavado também com o método convencional (NATM), a uma 

profundidade de 36 m, para acesso aos túneis de via, T34 A e T34 B. O PV213 servirá, em fase de exploração, 

como poço de ventilação para o túnel que irá da Estação da Estrela, à Estação Santos, e ainda como saída de 

emergência.  
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O acesso funcional do PV213, após a abertura à exploração, será realizado pela Rua Jorge Alves.  

Via  

O projeto de execução em apreço foi desenvolvido até à fase dos toscos, sendo a instalação da via, objeto de 

uma empreitada sequente. No entanto, os tipos de via já se encontram definidos, e são:  

 VIA TIPO 1 – Via betonada sobre blocos de betão e fixação NABLA em Túnel. 

 VIA TIPO 2 – Via betonada sobre blocos de betão e fixação NABLA em Estação.  

 VIA TIPO 3 – Via betonada sobre blocos de betão e fixação NABLA em Estação sobre manta antivibrática. 

 VIA TIPO 4 – Via betonada sobre blocos de betão e fixação NABLA em Túnel sobre manta antivibrática.  

Apesar do sistema de fixações adotado (NABLA) oferecer um bom isolamento da via (Resistência elétrica = 20 

kOhm; resistividade elétrica transversal = 100 Mohm.cm) e à semelhança do atualmente usado no ML, este é 

complementado por sistema constituído pela montagem de um sistema de barra chata soldadas sob os blocos 

interligados todos os 40 metros por cabo de cobre até 1m acima do PBV, tal complemento constituí proteção 

adicional contra as correntes vagabundas.  

Drenagem 

Está previsto, entre outros: 

 Um coletor longitudinal, que se desenvolverá em troços retos a eixo da galeria, e que será intercetado por 

caixas de visita. 

 O coletor será instalado acima da soleira interior do túnel, sendo, nesta fase de toscos, envolvido com 

betão de enchimento. 

 Os coletores serão instalados paralelos ao plano de via (PBV), de forma a facilitar a execução e minimizar a 

profundidade das soleiras, garantindo as inclinações regulamentares. 

 As caixas de visita serão localizadas no eixo da entrevia, de forma a serem sempre visitáveis. 

Impermeabilização 

Os túneis, a estação e o PV213 estão projetados com um sistema de impermeabilização do tipo “submarino”, 

onde todo o contorno será revestido com Tela de PVC de 2 mm e geotêxtil de 500gr/m², tornando-os assim 

totalmente estanques. 

Métodos construtivos  

Os troços em túnel serão executados pelo método NATM - New Austrian Tunnelling Method. Na zona do 

Término do Rato será executada a ligação ao túnel atualmente existente da linha Amarela, o qual se encontra 

neste momento em exploração.  

Os trabalhos junto ao Término do Rato serão devidamente acautelados uma vez que terão de permitir a 

continuação da exploração.  

Todas as habitações adjacentes às futuras estruturas do Metro foram previamente avaliadas descrevendo 

claramente a condição das habitações relativas às patologias existentes, ao seu estado de conservação e outras 

características que poderão ter uma aparência modificada no final da fase de construção.  

Escavações e Movimentação de Terras 

Prevê-se um volume de escavação de 184 635 m3. Os materiais escavados sobrantes serão encaminhados para 

a empresa SOARVARMIL. 
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Análise de risco 

O Projeto de Execução apresenta a análise de risco e instrumentação dos edifícios ao longo do traçado. 

Da determinação dos assentamentos e distorções ao longo da área de influência do projeto, a maioria dos 

edifícios apresentam assentamentos inferiores a 20 mm, sendo que 65 edifícios apresentam assentamentos 

entre 0 mm e 10 mm, 11 edifícios apresentam assentamentos entre 10 mm e 20 mm, 8 edifícios apresentam 

assentamentos entre 20 mm e 30 mm, 5 edifícios apresentam assentamentos entre 30mm e 40mm, 7 edifícios 

apresentam assentamentos entre 40 mm e 50 mm, 1 edifício com assentamento máximo de 72 mm. Em 

relação à distorção, a maioria dos edifícios apresentam distorções inferiores a 1/1000, sendo que 93 edifícios 

apresentam distorção entre 1/1000 e 1/5000, e 4 edifícios apresentam distorção máxima de 1/300.  

A análise de risco realizada identificou dois edifícios que deverão ser tratados de forma especial. O primeiro, e 

mais crítico, é o antigo Edifício da Farmácia do Hospital Militar, que na análise de risco foi classificado com risco 

de dano estrutural. O segundo é o edifício do Hostel, sito na Calçada da Estrela, 142/144, que apesar de ter sido 

classificado com risco de dano funcional possui grande proximidade com a entivação superior do poço principal 

da estação da Estrela. 

Para o Edifício Farmácia, devido à grande proximidade às escavações do poço da Estação, que ocorrerá 

adjacentemente e dentro do próprio edifício, foi previsto o recalçamento de todo o edifício juntamente com o 

travamento provisório de toda a fachada, e a instrumentação prevista para essa edificação foi reforçada, 

estando previstas 5 réguas de nivelamento, 1 clinómetro, 2 fissurómetros e 1 sismógrafo.  

Para o Edifício do Hostel, apesar de a análise de risco apresentada não ter indicado risco de danos estruturais 

na edificação, este edifício está muito próximo à contenção do poço principal da Estação da Estrela, pelo que foi 

prevista nesta zona uma contenção com ancoragens, com o objetivo de melhor controlar as deformações na 

envolvente do edifício.  

A instrumentação prevista para essa edificação foi também reforçada, estão previstas 4 réguas de nivelamento, 

1 clinómetro, 2 fissurómetros e 1 sismógrafo.  

Em virtude da proximidade das escavações do poço de ataque em relação a estes edifícios existentes, do estado 

degradado das fachadas e ainda da decisão de não demolir os anexos ao Hostel, propõe-se em alternativa 

reforçar as fachadas e instalar um sistema de monitorização topográfica de prismas a instalar nas fachadas. 

Estruturas de contenção 

As contenções mais importantes identificadas na análise de risco foram:  

 Muros de divisa da “Antiga Cantina” do ISEG. 

 Muro de contenção da Rua Miguel Lupi – ISEG. 

Estaleiros 

Os 4 estaleiros previstos localizam-se:  

 PV208 - Junto à Escola Secundária Pedro Nunes: 

 Estaleiro subterrâneo no Término do Rato. 

 Estação da Estrela - Junto ao Hospital Militar. 

 PV213 - Junto ao ISEG. 

 Estaleiro principal – Cais do Sodré.  
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Estaleiro do PV208 

Situa-se no jardim da Escola Secundária D. Pedro Nunes possui acesso pela Av. Álvares Cabral. Este estaleiro 

terá 23 meses de operação, acompanhando os trabalhos desde o túnel do Rato até à Estação da Estrela, 

incluindo os trabalhos do tímpano. 

Para o PV208 está previsto o abate de 3 palmeiras, o transplante de 11 exemplares e a poda de 3 plátanos junto 

ao acesso para manobra da grua.  

No final da empreitada está prevista a requalificação do jardim na envolvente do poço de ventilação, que visará 

a reposição do terreno com igual modelação, o revestimento do relvado e dos arbustos plantados em maciço, a 

rede de rega e demais infraestruturas instaladas na zona verde.  

Toda a área de estaleiro será vedada, de modo a que sejam demarcadas as zonas onde decorrem os trabalhos 

de construção e como forma de impedir o acesso de pessoas estranhas às obras, garantindo-se assim a sua 

segurança e a dos trabalhadores e salvaguardando-se também o decurso normal dos trabalhos.  

No que diz respeito à vedação do estaleiro, esta será longitudinal à via de acesso privada. No referente à 

vedação de estaleiro junto do edificado da Escola Secundária de Pedro Nunes, o mesmo cumpre um 

afastamento mínimo ao edificado de 1,5m, permitindo a existência de um corredor de circulação, delimitado 

por tapume vertical com 2,5m de altura, acrescido de extensão superior com 1,5m. 

Estaleiro da Estação da Estrela  

Este estaleiro ficará localizado no logradouro do Hospital Militar, no cimo da Calçada da Estrela e dará apoio à 

construção da nova Estação da Estrela. À semelhança do estaleiro do PV208, o estaleiro localizado na Estação 

da Estrela dispõe de uma área muito reduzida para a sua instalação. Este estaleiro terá 23 meses de operação. 

Para a Estação da Estrela está previsto o abate de 19 elementos e o transplante de 8. No final da empreitada 

está prevista a requalificação da envolvente.  

Toda a área de estaleiro será vedada e serão adotadas e implementadas todas as medidas necessárias para 

garantir as melhores condições de segurança no acesso, deslocação e circulação de todos os trabalhadores, 

visitantes no estaleiro e transeuntes nas suas imediações. 

Estaleiro do PV213  

Com este estaleiro prevê-se a ocupação do espaço da antiga cantina do ISEG, com acesso pela Rua Miguel Lupi. 

Este estaleiro terá 23 meses de operação.  

Dado que a Rua Miguel Lupi é um arruamento estreito serão suprimidos lugares de estacionamento em número 

ainda a definir. 

Para o PV213 não se prevê o abate de material vegetal, apenas haverá lugar a remoção de um cepo de uma 

árvore e o transplante de uma palmeira - washingtônia (Washingtonia filifera). 

Estaleiro Principal  

Será comum às empreitadas dos Lotes 1 e 2. À data não se possui informação específica sobre o planeamento 

da empreitada do Lote 2. O estaleiro principal localiza-se na Av. Brasília, a sul da linha de Caminho-de-ferro. 

Será neste estaleiro que se localizará o armazenamento das matérias-primas e consumíveis a utilizar em obra. 

Inicialmente estaria prevista a instalação de central de betão neste estaleiro, mas a ZAGOPE optou por recorrer 

ao fornecimento exterior de betão para o Lote 1, o que vai eliminar o impacte de uma estrutura desta natureza, 

no local.  

É o único estaleiro onde não serão desenvolvidas atividades ruidosas pelo que não são indicadas medidas de 

minimização do ruído. 
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Antecedendo o início da obra serão formalizados os processos para a instalação do estaleiro, junto 

Administração do Porto de Lisboa (APL). 

Mão-de-obra  

O número máximo de trabalhadores diretos será de 236, que se verificará em fevereiro de 2022.  

Gestão de resíduos 

Do volume total de 184 635 m3 de solos e rochas não contaminados que se espera que venham a ser 

produzidos, considerou-se como melhor hipótese a condução destes materiais para a recuperação ambiental e 

paisagística de explorações mineiras e de pedreiras, assegurando-se assim a sua integral reutilização de acordo 

com o disposto no Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de março.  

A seleção das empresas para o transporte, tratamento, valorização e para assegurar o destino final dos 

diferentes resíduos será de acordo com a listagem das unidades licenciadas disponível no Sistema de 

Informação do Licenciamento de Operações de Gestão de Resíduos (SILOGR) da Agência Portuguesa do 

Ambiente.  

Alterações do Projeto entre a fase de Estudo Prévio e o Projeto de Execução 

Traçado em Planta 

De forma a avaliar as alterações efetuadas de Estudo Prévio para Projeto de Execução, o traçado em planta foi 

divido e analisado em 4 troços:  

 Troço T33A - corresponde ao troço em túnel entre o início do projeto em avaliação e o PV 208 já existente: 

não foram efetuadas alteração ao previsto em EP. 

 Troço em túnel T33B - entre o PV208 e a Estação da Estrela: não foram efetuadas alteração ao previsto em 

EP. 

 Troço em túnel T34A - entre a Estação da Estrela e o PV213: foram efetuadas alterações - o acesso à 

Estação da Estrela far-se-á pelo piso térreo do antigo edifício da Farmácia, eliminando o átrio e respetiva 

estrutura de entrada no logradouro do Hospital Militar; a saída de emergência prevista no Estudo Prévio na 

Rua São Bernardo foi relocalizada para o interior do poço principal da Estação da Estrela, o que permite 

uma menor afetação do espaço urbano, quer na fase de construção, quer na fase de exploração. Esta 

alteração implicou a reavaliação dos impactes. (Figuras 1) 

      
Figuras 1: Estudo Prévio                      Projeto de Execução 

Fonte: RECAPE       

 

 Troço T34B entre o PV213 e o término do Lote 1 imediatamente a montante da Estação Santos, que já se 

inclui no Lote 2 e não é objeto de análise do presente RECAPE: Não foram efetuadas alteração ao previsto 

em EP. 
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 Poço de Ventilação PV213 – PK 1+107,486: foi efetuada alteração na localização da estrutura do PV213, 

que foi deslocada do Pk 1+121,069 para montante para o PK 1+107,486, ainda dentro das instalações do 

ISEG para o local onde se situa atualmente a cantina velha. Esta localização confina com as traseiras dos 

edifícios da Travessa Miguel Lupi que são dois edifícios de habitação e a esquadra da PSP. O PV213 

encontra-se na nova localização a cerca de 44 m de profundidade.  

Na base desta alteração estiveram os pareceres da CML e ISEG no âmbito do processo de AIA do EP. A 

localização inicialmente proposta e avaliada em sede de EIA inviabiliza um maior número de lugares de 

estacionamento, cerca de 25 a 30 lugares, 10 % da oferta total do parque de estacionamento, uma vez que 

assume uma posição mais central que afetava também a circulação entre as valências do Campus, 

provocando uma maior afetação da fruição do espaço e requer a reconfiguração do parque de 

estacionamento.  

A localização proposta inicialmente mantinha o edifício da cantina velha, mas impedida o acesso ao 

edifício, na fase de construção, inviabilizando também a concretização do projeto de renovação do edifício 

da cantina velha, durante a fase construção (23 meses). Acresce, que o projeto de arquitetura da 

renovação da Cantina teria de ser reformulado em função da presença da estrutura emergente do PV213. 

Por outro lado, as ancoragens e muros, de suporte, existentes, construídos há 20 anos, que mantem o 

maciço envolvente em equilíbrio poderiam ser interferidos pela construção do poço de ataque, levando 

equacionar a relocalização do poço num local mais favorável.  

Para a relocalização do PV213 concorreu não só o parecer do ISEG, mas também a avaliação mais 

aprofundada realizada em sede do PE das estruturas existentes de contenção e suporte do maciço rochoso 

a montante. 

A nova localização evita a desativação das estruturas de estabilização da encosta, o que acarretaria riscos 

de desabamentos não admissíveis; interferências com estruturas de suporte e não interfere com os 

diferentes níveis de ancoragens de estabilização da encosta; minimiza os riscos de deslizamento de 

terrenos, uma vez que a localização se afasta da zona mais sensível em termos geológicos; como reiterado 

pelo ISEG, há cerca de 20 anos, quando decorreram os primeiros trabalhos de movimentação de terras 

para a construção dos edifícios do campus das Francesinhas, registaram-se diversos deslizamentos, tendo 

sido necessário proceder a diversas ancoragens e à construção de um muro de betão que, ainda hoje, 

suporta a encosta na envolvente. É importante interferir o menos possível com esta zona, que foi o que se 

pretendeu com a deslocação da implantação do poço de ventilação; ficam igualmente minimizados os 

transtornos ao ISEG, e utentes que frequentam diariamente o seu Campus, permitindo que os trabalhos 

ocorram de forma mais isolada e independente; na fase de exploração, esta localização vai permitir um 

acesso direto ao PV213, pela Rua Jorge Alves, sem qualquer interferência com a restante área do ISEG. O 

acesso funcional do PV213, após a abertura à exploração será realizado pela Rua Jorge Alves. 

Foram reavaliados os impactes, designadamente os efeitos da demolição do edifício da cantina velha que 

contém amianto e confina com prédios de habitação da Travessa Miguel Lupi (proximidade inferior a 20 

m), com a eventual interferência nas estruturas destes edifícios no tardoz da cantina, com os níveis de 

ruído, vibrações e poeiras, uma vez que o poço de ataque está mais próximo dos edifícios de habitação e 

da esquadra da PSP da Travessa Miguel Lupi e dos edifícios de habitação existentes na Rua Jorge Alves 

(Figuras 2). 
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             Figuras 2: Estudo Prévio     Projeto de Execução 

             Fonte: RECAPE 

 

Método Construtivo 

Não se verificam alterações do método construtivo em relação ao apresentado em sede de EP. Para zonas onde 

as condições geológicas evidenciam a ocorrência de materiais de características rochosas e ocorrem 

recobrimentos significativos de terreno sobre o traçado, as soluções a desenvolver recorrerão à escavação 

mineira - NATM.  

Duração da Fase de construção 

A empreitada de construção dos toscos terá uma duração total de 794 dias (a fase relativa aos acabamentos 

tenha uma duração adicional de 773 dias). Para o horário de trabalho foi estabelecida uma carga horária de 11 

horas por dia, exceto para os trabalhos subterrâneos de escavação e sustimento, para o qual foi estabelecido 

trabalho em 24h, por turnos.  

Assim, considerou-se que para as obras a céu aberto se trabalha no turno do dia e para o trabalho de obras 

subterrâneas se vai trabalhar de dia e de noite de 2ª feira às 08h00 até às 17h00 de sábado. 

Durante a fase de obra não está prevista a ocupação de espaço público à exceção do passeio ao cimo da 

Calçada da Estrela junto ao antigo edifício da Farmácia, a supressão de cerca de 6 lugares na Rua de São 

Bernardo e um número ainda a determinar na Rua Miguel Lupi e ocupação parcial de parte do passeio na Rua 

Miguel Lupi para manutenção dos lugares de estacionamento concessionados à EMEL, por forma a garantir a 

circulação dos veículos afetos à obra. 
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4. ANÁLISE DA CONFORMIDADE COM A DIA 

Tal como atrás mencionado, nas razões de facto e de direito que justificaram a decisão favorável condicionada 

sobre o Estudo Prévio, as principais afetações identificadas resultam da fase de construção, designadamente da 

abertura do túnel, com o consequente aumento dos níveis de ruído e vibrações, perturbação e ocupação dos 

espaços públicos com consequências quer ao nível da socioeconomia, uma vez que se atravessa um espaço 

urbano (com uso escolar e de lazer) densamente habitado, quer do património, nomeadamente na Estação da 

Estrela, as afetações sobre o antigo Convento de Nossa Senhora da Estrela, antigo Hospital Militar Principal de 

Lisboa (MIP), sobre o Jardim da Estrela (ZEP da Basílica da Estrela), a afetação do Edifício da Parafarmácia e dos 

edifícios de Apoio do antigo Hospital Militar Principal de Lisboa. 

Desta forma, considerou-se fundamental que em fase de Projeto de Execução se realizasse uma avaliação de 

impactes mais detalhada, a fim de melhor se concretizarem as medidas de minimização a aplicar, 

designadamente para os fatores Socioeconomia e Património, bem como para a Geomorfologia e Geologia, os 

Recursos Hídricos, o Ruído, as Vibrações a Qualidade do Ar o Uso do Solo e a Paisagem, o que se refletiu na DIA 

emitida, a qual incluiu um conjunto alargado de Elementos a apresentar no RECAPE (27), bem como um 

conjunto de medidas de minimização a integrar no Projeto de Execução (14). É neste contexto que se procede à 

análise da conformidade deste Projeto de Execução com a DIA/Anexo ao TUA, efetuando-se de seguida uma 

apreciação global da documentação apresentada, designadamente do conteúdo do RECAPE e documentos 

complementares/anexos. 

Assim, e apesar de se referir que o RECAPE está em conformidade com a legislação em vigor (RJAIA) e com o 

“Documento Orientador - Normas técnicas para a elaboração de Estudos de Impacte Ambiental e Relatórios de 

Conformidade Ambiental com o Projeto de Execução” (01/2016/GPF), foram identificados alguns aspetos ao 

nível da estrutura do RECAPE, designadamente a informação encontrar-se dispersa por vários documentos, 

divididos por diversas peças que constituem quer o RECAPE quer o Projeto de Execução, o que dificulta quer a 

leitura quer a sua consulta. 

Em termos de conteúdo e como já mencionado o RECAPE deve contemplar uma caracterização e, se necessário, 

a avaliação de potenciais impactes ambientais gerados pelas alterações ao Estudo Prévio que forem 

introduzidas, bem como a verificação de todas as condições incluídas na DIA. Assim, apresentou-se no RECAPE 

um capítulo com a atualização da informação apresentada em sede de EP, no qual se incluíram as alterações 

efetuadas ao EP de forma a dar cumprimento às condições da DIA, a verificação da compatibilidade do PE 

desenvolvido com os Instrumentos de Gestão Territorial/ Condicionantes e Servidões e Restrições de Utilidade 

Pública/ Território, e a análise das questões levantadas no âmbito da consulta pública/ contactos com 

entidades externas. É neste contexto que se efetua de seguida a análise global por fator ambiental do RECAPE, 

nas vertentes atrás mencionadas: 

 Ordenamento do Território/IGT - O PDM de Lisboa foi objeto de vários procedimentos de dinâmica. 

Relativamente aos “Espaços Centrais e Residenciais” (artigos 41º e 42º), ao “Espaço verde de recreio e 

produção (artigo 50º) e aos “Espaços de Uso Especial de Equipamentos” (artigo 54º) não se registam 

impedimentos ao uso e à ocupação da pretensão em causa desde que salvaguardadas as 

servidões/restrições (SARUP) em presença. 

Acresce, relativamente à área que recai em “Espaços Centrais e Residenciais” referir dois aspetos a serem 

aferidos/acautelados pela Câmara Municipal de Lisboa e pelo proponente: o traçado indicativo no PDM 

não corresponde/coincide com o do projeto; e, não existe um limite de caves (construções abaixo da cota 

de soleira) pelo que deve ser verificada a não interferência das construções existentes/previstas com os 

tetos dos túneis. 
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Contrariamente ao indicado no RECAPE, importa mencionar que o Lote 1 recai parcialmente (troço final- 

tímpano norte da Estação Santos, a nascente da Rua das Francesinhas) em área do Plano de Pormenor de 

Reabilitação Urbana da Madragoa (PPRUM), abrangendo a “UEsp1 - Unidade Espacial do Antigo Convento 

da Esperança/Quartel do Regimento de Sapadores Bombeiros” e “Espaço de uso especial de equipamento” 

onde, nos termos do artigo 42º e 18º, não há impedimento ao uso pretendido desde que salvaguardados 

os requisitos de ocupação/edificabilidade prescritos e aos condicionamentos impostos pela DGPC. 

Ressalvando os aspetos enunciados a serem aferidos/salvaguardados pela Câmara Municipal e pelo 

proponente, acrescendo as competências específicas no âmbito das servidões/restrições aplicáveis, não se 

registam impedimentos no âmbito do Ordenamento do Território. 

 Geologia e Geomorfologia - Os elementos requeridos na DIA que se relacionam direta ou indiretamente 

com este fator foram apresentados e contêm a informação requerida, a saber: Plano de Instrumentação e 

Monitorização, que inclui a avaliação da estabilidade do talude da Rua Miguel Lupi/ISEG, Estudo Geológico 

e Geotécnico e Estudo sobre o destino final das terras sobrantes. 

 Recursos Hídricos - Foram estabelecidas no âmbito do EP medidas com vista a minimizar eventuais 

impactes induzidos nas captações localizadas próximas da obra, devendo, para o efeito, efetuarem-se 

medições dos níveis estáticos nas captações que mais à frente se mencionam, antes do início da obra e 

durante a fase de construção. Foi também considerado, no âmbito do EP, que deveriam ser monitorizados, 

em simultâneo com as medições efetuadas nas captações privadas, os níveis de água nos piezómetros 

propostos pelo proponente para controlo dos níveis de água junto do túnel e galeria. 

Em resultado de correspondência efetuada entre o proponente e a APA/ARHTO assim como dos contactos 

realizados nos locais associados a estas captações de água subterrânea, verificou-se que algumas das 

captações referenciadas não existem ou a sua referência encontra-se duplicada, tendo-se concluído que 

apenas existem a captação 2, localizada na Rua Saraiva de Carvalho, nº 68, e a captação 8, situada na Rua 

de São Bernardo, nº 27. Nestas captações foram efetuadas as medições solicitadas. 

Verifica-se ainda que o proponente, para o reforço da análise da afetação do nível freático, acrescentou 

vários locais de sondagens, que integraram o programa complementar realizado no âmbito do PE, os quais 

foram convertidos em piezómetros e realizadas novas medições dos níveis piezométricos, que constituem 

o referencial a considerar no acompanhamento deste aspeto em contexto de monitorização. 

Os níveis estáticos e os níveis piezométricos medidos são apresentados num Quadro (Tabela 33 do 

RECAPE), sendo que se considera que deverão também ser consideradas as captações indicadas na Tabela 

33, com as designações FO1 e FO2 e ainda a captação com a referência 10, atribuída pela APA/ARHTO, com 

o código de utilização A010833.2020.RH5A e com as coordenadas: X -9,15589 e Y 38,70993. Os níveis 

estáticos deverão igualmente ser monitorizados nestas captações, na fase prévia à obra e durante a fase de 

construção. 

Do acima exposto e embora tenha sido demonstrado que o estabelecido na DIA se encontra em 

conformidade com o então solicitado, considera-se de condicionar o Projeto de Execução à medição dos 

níveis estáticos das captações adicionais, acima identificadas, para além da monitorização dos níveis das 

captações constantes do RECAPE. Foram igualmente estabelecidas medidas de minimização associadas à 

produção de efluentes e produção de águas residuais domésticas para a fase de construção. 

 Ruído – O Estudo apresentado considera pressupostos que não se consideram adequados, pelo que se 

verifica um conjunto de lacunas significativas que terão que ser reformuladas. 

 Vibrações – O Estudo de Vibrações efetuado apresentava lacunas significativas, o que levou a que após a 

realização de uma reunião, solicitada pela CA, para esclarecimento de opções tomadas durante a 
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elaboração do referido Estudo e dos correspondentes resultados, fosse remetido um documento adicional 

que também foi objeto de análise na presente avaliação. 

Constatou-se, ainda, que tal como referido não foi apresentado o PE da Via Férrea, apenas se indicando os 

tipos de via já definidos, e que, de acordo com o proponente (na reunião anteriormente mencionada), este 

será elaborado em momento posterior e dando cumprimento integral a todas as disposições emanadas do 

RECAPE 

Considera-se que esta opção dificulta a apreciação do projeto e a validação das soluções propostas, 

nomeadamente quanto a este fator ambiental, uma vez que: 

 não existem elementos detalhados, compatíveis com a fase de projeto de execução, que demostrem e 

atestem o cumprimento dos requisitos definidos para as Vibrações; 

 não é apresentada uma avaliação da exequibilidade das soluções indicadas nesse estudo, que terão de 

ser especificamente dimensionadas e, de seguida, implementadas aquando da construção da via 

férrea. 

Salienta-se, ainda, que a organização do RECAPE levanta algumas dificuldades de seleção, pesquisa e 

consulta de informação, uma vez que existe uma multiplicidade de documentos relevantes para o fator 

ambiental Vibrações, que não está diretamente incluída, referida ou resumida nos documentos específicos 

associados. 

Ao contrário do que seria de esperar, também se detetaram diversas incongruências e lacunas de 

informação com reflexos na avaliação do fator Vibrações que, mais adiante neste parecer se referem. 

Em relação à fase de construção, embora sejam apresentados os faseamentos construtivos das diferentes 

componentes desta obra, com uma descrição técnica que se pode considerar adequada, salienta-se que 

deveria ter sido indicada a relação entre os métodos construtivos preconizados e as consequências 

ambientais dos mesmos e se deveria mencionar, justificar e alegar as vantagens e/ou inconvenientes que 

poderiam advir dessa opção. Uma explicação sumária para a seleção de alguns dos equipamentos de 

construção surge apenas na parte final do documento, aquando da indicação de eventuais medidas de 

minimização, em particular das correspondentes às Vibrações, uma vez que os impactes identificados 

foram classificados como negativos, muito significativos e de magnitude elevada.  

Apesar de se reconhecer que a fase de construção constitui uma parte preponderante da avaliação de 

impactes, o facto do projeto se desenvolver a grande profundidade, no que a este fator ambiental diz 

respeito, determina que a análise da fase de exploração e, consequentemente, das ações de construção 

que têm de ser desenvolvidas para as obviar, igualmente assuma um papel muito importante que merece 

destaque. Contudo, em relação à fase de exploração, com interesse no caso do fator vibrações, a descrição 

do projeto é muito pouco eficaz e sumária, além de se encontrar repartida por uma grande diversidade de 

documentos, nem sempre congruentes entre si. 

Na sequência das alterações efetuadas ao Estudo Prévio, o proponente constatou a necessidade de se 

realizar uma nova e mais detalhada avaliação de impactes que também incluiu um Estudo de Vibrações. 

Estudo esse que, juntamente com um Plano de Monitorização específico de Vibrações, tinham sido, 

também, solicitados na DIA, uma vez que se consideraram como peças fundamentais para uma correta 

aferição dos impactes deste projeto. 

Assim, o projeto fica condicionado à reformulação do Estudo de Vibrações e das peças de projeto com ele 

relacionadas, uma vez que o estudo apresentado, apesar dos esclarecimentos prestados, continua a 

apresentar lacunas significativas, falta de detalhe compatível com a fase em que se encontra e inexistência 

de documentação que ateste a congruência entre as diferentes componentes do projeto que, embora não 



 

 

 
 

Parecer da Comissão de Avaliação 
 

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

18 

entregues de momento, terão de incluir, materializar e implementar as medidas de minimização aqui 

preconizadas. 

 Alterações Climáticas - Considera-se que deviam ter sido considerados na tabela 27 - Instrumentos de 

gestão territorial em vigor, do ponto 5.3 - Verificação da Compatibilidade do Projeto de Execução com os 

Instrumentos de Gestão Territorial, os seguintes instrumentos: 

a. O Programa de Ação para a Adaptação às Alterações Climáticas (P-3AC), aprovado pela RCM n.º 

130/2019 de 2 de agosto; 

b. E as referências aos documentos estratégicos de mitigação: Roteiro para a Neutralidade Carbónica 

2050 (RNC2050) aprovado pela RCM n.º 107/2019, de 1 de julho e o Plano Nacional Energia e Clima 

2030 (PNEC 2030) aprovado pela RCM n.º 53/2020, de 10 de julho. 

Verifica-se que o principal aspeto está relacionado com a adaptação às alterações climáticas, mais 

concretamente no que respeita à adequação das infraestruturas a fenómenos extremos de precipitação e 

subida do nível do mar. O RECAPE teve em consideração estas preocupações, uma vez que encontra-se 

incluída no Plano de Gestão Ambiental (PGA) as medidas de minimização 45, 54 e 76 da DIA, bem como 

outras indiretamente relacionadas com este fator. 

 Paisagem – Considera-se, na sua globalidade, que foram tidos em consideração os aspetos mencionados no 

âmbito da AIA do EP, contudo, nem todas as solicitações/determinações da DIA tiveram resposta completa. 

Nalguns casos, dado tratar-se ainda de propostas, a informação apresentada carece, naturalmente, de 

aferição e adaptação aos objetivos decorrentes da sua avaliação. Noutros casos, a informação apresentada 

carece de clarificação e da sua análise surgiram novas questões e noutros correspondem a medidas que 

não são passíveis de verificação na presente data, dado remeterem para a Fase de Obra. As duas primeiras 

situações determinaram algumas novas redações assim como a sua apresentação para uma fase de maior 

consonância com o desenvolvimento do restante projeto. 

 Património – No que diz respeito a este fator, verifica-se que em cumprimento das disposições da DIA, 

foram realizados trabalhos arqueológicos que envolveram o levantamento de informação documental, a 

prospeção arqueológica e a execução de trabalhos de diagnóstico, conforme informação presente no 

ANEXO VI – Património e Arqueologia do RECAPE. 

A documentação apresentada permite globalmente efetuar a verificação da conformidade do Projeto de 

Execução com as respetivas disposições da DIA, constatando-se, no entanto, a necessidade de serem 

entregues/reformuladas/complementadas Medidas de Minimização em falta, conforme exposto ao logo do 

parecer, de onde se salienta: 

 Apresentação do Plano de Compensação do Património Cultural. 

 Promoção da gestão do risco e a prevenção, a resposta a incidentes/acidentes no edificado 

patrimonialmente relevante da área de afetação do projeto, definindo níveis de alerta e de 

intervenção. 

 Integração, de entre outras medidas minimização, algumas das presentes na DIA, essencialmente 

respeitantes às fases de construção e de exploração do projeto. 

 Saúde Humana - De acordo com documentos da União Europeia e da Organização Mundial de Saúde, a 

saúde humana deve ser considerada no contexto de vários fatores, ou seja, no contexto de questões da 

saúde relacionadas com o ambiente. Neste âmbito foi considerado que as áreas de avaliação/vertentes 

ambientais relevantes para o fator saúde humana, estavam relacionadas com os fatores vibrações, ruído, 

solos (contaminação do solo), resíduos, qualidade do ar (exterior e interior), e também fatores 

psicossociais, água destinada ao consumo humano e águas residuais. 
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Relativamente às populações envolvidas, foram referidos os trabalhadores do Metropolitano, utentes e 

utilizadores da envolvente, os quais poderiam ser afetados pela implementação do projeto tanto na fase 

de construção como na fase de exploração. 

No que diz respeito ao fator socioeconomia e saúde, a atualização da situação de referência e de avaliação 

de impactes ambientais foi apresentada no Relatório Base do RECAPE, Volume 11.2. No entanto importa 

referir que na sequência das alterações do projeto, realizadas entre a Fase de Estudo Prévio e de Projeto de 

Execução foi possível verificar e quantificar resíduos de demolição contendo amianto e que sendo o 

amianto (fibras minerais) um agente cancerígeno deveria ter sido detalhada a avaliação de impactes na 

saúde dos trabalhadores e população possivelmente afetada, considerando as operações que vão ser 

realizadas e as vias de exposição (cutânea, ingestão e principalmente inalação). Desta forma será 

necessário propor: 

 O envio do Plano de Trabalhos com Materiais que Contenham Amianto, aprovado pela Autoridade 

para as Condições de Trabalho. 

 Considerar um Plano de Formação e Informação dos trabalhadores expostos ou suscetíveis de 

estarem expostos a poeiras de amianto ou de materiais que contenham amianto. 

 Durante o período afeto à demolição do edifício no Plano de Monitorização com o objetivo de 

avaliar a contaminação do ar por fibras respiráveis. 

No âmbito deste fator importa ainda referir aspetos relacionados com: 

 Estaleiros 

Atendendo à atual situação epidemiológica importa ter em consideração a Orientação da Direção-Geral da 

Saúde n.º 034/2020 de 11/07/2020, relativa à Prevenção e Controlo de Infeção no Setor da Construção 

Civil. 

Importa também considerar aspetos relacionados com: 

- O abastecimento da água destinada ao consumo humano; 

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

- A existência de caixas de primeiros socorros devidamente equipada recomendando-se, para o efeito, a 

consulta da Orientação Técnica n.º 1/2010 da Direcção-Geral da Saúde; 

- O armazenamento de materiais perigosos; 

- O armazenamento de resíduos e as condições de higienização destes locais; 

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

Neste âmbito considera-se que devem ser apresentados os Planos de Estaleiros, em Fase Prévia à Obra 

para apreciação e pronúncia. 

 Acidentes Ambientais 

No Anexo XI – Proposta de Plano de Gestão Ambiental é referida a Prevenção e Resposta a Emergências 

Ambientais sendo referido que “As medidas a adotar no caso de ocorrência de emergências ambientais 

serão as definidas no Plano de Emergência Ambiental.” 

Neste âmbito considera-se que deve ser verificada a necessidade de: 

 Incluir no Plano de Emergência Ambiental, a ocorrência de sismos e inundações. 
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 Atualizar os Planos para a fase de exploração (refere-se 2012 e 2017), apresentados em Anexo ao 

Anexo II ao Caderno de encargos jurídico do Sistema de Gestão Ambiental.  

Relativamente ao fator qualidade do ar, foi referido que uma vez que não se recorrerá a central de betão 

não se considerou necessária a implementação de um programa de monitorização específico para a 

qualidade do ar, uma vez que serão assegurados todos os procedimentos e boas práticas para a 

minimização de poeiras. Importa ainda referir que estão previstas ao nível do Caderno de Encargos e no 

RECAPE uma série de medidas de minimização direcionadas para a qualidade do ar. No Anexo XI – Proposta 

de Plano de Gestão Ambiental, no item 18 – “MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO PARA A FASE DE OBRA” ao 

RECAPE apresenta-se uma matriz com as medidas de minimização a implementar em fase de obra e que 

será complementada no PGA a desenvolver para a Empreitada.” 

No âmbito deste fator foi também mencionado que o Metropolitano de Lisboa encontra-se a adquirir um 

novo equipamento de esmerilagem que simultaneamente aspira as partículas metálicas e que 

adicionalmente está a decorrer a implementação de um sistema de controlo da qualidade do ar interior 

nas estações que permitirá monitorizar em permanência a qualidade do mesmo e, sendo necessário, 

poderá ser considerada a adaptação dos sistemas de ventilação em conformidade. Assim, considere-se de 

prever esta monitorização. 

 

De seguida procede-se à apreciação específica relativa à verificação, caso a caso, do cumprimento/adequação 

das Condicionantes, Elementos a entregar em RECAPE, Medidas de Minimização e Planos de Monitorização 

incluídos na Declaração de Impacte Ambiental/Anexo ao TUA, sendo unicamente abordados aqueles sobre os 

quais se considerou pertinente tecer comentários. 

Condicionantes  

 
1. Não afetar diretamente bens imóveis classificados ou em vias de classificação. 

Quanto a esta Condicionante da DIA, refere-se no RECAPE que foi uma das premissas principais do EP, que 
permitiu desde essa fase evitar a afetação direta do património classificado. 

Apresenta-se a planta de condicionantes que foi aferida e atualizada e constitui agora a peça desenhada RACS-
PE-AMB-LT1-000-DW-41003 (Planta de condicionantes/ património classificado e em vias de classificação) 
(Volume 11.3). 

Foi ainda efetuado, nesta fase:  

1) levantamento de bens imóveis e criação da Carta de Condicionantes;  

2) criação de um Plano de Salvaguarda do Património;  

3) prospeção sistemática na área definida (zonas de estaleiro, machas de empréstimo e depósito de terras);  

4) escavação de duas sondagens de diagnóstico, com uma área total de 100 m², no local da Estação da Estrela. 

Quanto ao Antigo Liceu de Pedro Nunes, atual Escola Secundária de Pedro Nunes, incluindo os jardins, os 
campos de jogos, o pavilhão gimnodesportivo e o refeitório (Monumento de Interesse Público) refere-se que 
não é afetado o imóvel, mas apenas a respetiva ZEP, dado que a escavação do túnel (T33) é feita em 
profundidade e para acesso à mesma utiliza-se o poço de ventilação já existente naquele local, o PV208. 

A Igreja e antigo Convento Nossa Senhora da Estrela - Antigo Hospital Militar (Monumento de Interesse 
Público), não é afetado, mas apenas a respetiva ZEP. Aqui, refere-se que o edifício da antiga farmácia do 
Hospital Militar da Estrela (interferência 112), que se localiza dentro da área de proteção ao Antigo Hospital 
Militar, é afetado para a integração dos acessos da futura Estação da Estrela neste edifício. Este projeto (PIP) já 
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foi objeto de uma primeira análise por parte da DGPC, que, entretanto, recebeu resposta do Metropolitano de 
Lisboa às condicionantes emitidas. Aqui, está “prevista a demolição e reconstrução do “miolo” do edifício 
preservando as suas fachadas. Está prevista a tomada de uma série de medidas construtivas para não causar 
danos na estrutura do edifício, nomeadamente a sustentação e o travamento de todas as fachadas e o reforço 
das fundações” e será objeto de monitorização (Plano de Instrumentação e Monitorização - RACS-PE-INS-LT1-
000-MD-81001 apresentado no Anexo III do RECAPE (RACS-PE-AMB-LT1-000-AN-41003), (Volume 11.4). 

Considera-se que se encontra previsto o cumprimento desta condicionante na fase de construção, no entanto 
convém ressalvar a preocupação durante a fase de construção com possíveis movimentos originados pela 
escavação dos túneis que possa levar a assentamentos e assim a possíveis impactes no património construído, 
pelo que é essencial assegurar uma monitorização contínua e que sejam previstas as condições para 
interrupção da obra caso se identifiquem situações críticas. 

Salienta-se que dada a proximidade da Estação da Estrela à Basílica da Estrela, bem imóvel classificado como 
Monumento Nacional (Decreto de 16-06-1910, DG, n.º 136, de 23-06-1910), considera-se que aqui se deverá 
igualmente proceder à monitorização deste imóvel.  

No entanto, estes dois aspetos serão acautelados no âmbito da apreciação do Elemento 13, relativo ao Plano 
de Salvaguarda do Património Cultural. 

Conclusão: Considera-se que o PE dá cumprimento a esta Condicionante, desde que cumprido o referido para o 
Elemento 13. 

2. Apresentar um Plano de Compensação do Património Cultural que contemple um programa para a criação 
de um espaço museológico que permita albergar os principais achados (integrado no Projeto de Execução ou em 
espaço próprio), bem como um cronograma para a publicação monográfica dos trabalhos de minimização 
desenvolvidos. Equacionar neste Plano a valorização e eventual integração dos elementos patrimoniais com 
valor cultural mais significativo diretamente afetados pelo Projeto em articulação com a DGPC. 
O RECAPE não aborda esta disposição da DIA, não sendo apresentado o Plano de Compensação do Património 
Cultural nem justificada essa ausência.  

Conclusão: Não foi possível verificar se o PE dá cumprimento a esta Condicionante. Apresentar em Fase Prévia 
ao Licenciamento, à Autoridade de AIA, para apreciação e pronúncia o seguinte Elemento: 

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

 

Elementos a apresentar em RECAPE 

 

1. Demonstração de que o Projeto de Execução foi desenvolvido tendo em consideração as delimitações 
oficiais dos bens imóveis patrimoniais classificados e em vias de classificação, respetivas zonas de proteção legal 
em vigor, e dos bens imóveis de interesse municipal e outros bens culturais imóveis (Anexo III do Regulamento 
do PDM de Lisboa), fazendo-se o possível para evitar a respetiva afetação. 

O RECAPE procurar demonstrar o cumprimento desta disposição da DIA referindo que através da observação da 
peça desenhada RACS-PE-AMB-LT1-000-DW-41003 (Planta de condicionantes/ património classificado e em vias 
de classificação) (Volume 11.3) e de acordo com o descrito nos capítulos 4.2., 4.3. e 4.4. do Volume RACS-PE-
AMB-LT1-000-AN-41006 (Volume 11.4) se encontra atestada “a não afetação do património classificado e/ou 
em vias de classificação”. 

Indica quanto à afetação relativa ao “Antigo Liceu de Pedro Nunes, atual Escola Secundária de Pedro Nunes, 
incluindo os jardins, os campos de jogos, o pavilhão gimnodesportivo e o refeitório (Monumento de Interesse 
Público), que não será afetado o imóvel, mas apenas a respetiva ZEP. Quanto à Igreja e antigo Convento Nossa 
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Senhora da Estrela - Antigo Hospital Militar (Monumento de Interesse Público), refere que este não é afetado, 
mas apenas a respetiva ZEP. Aqui, o “edifício da antiga farmácia do Hospital Militar da Estrela (interferência 
112), que se localiza dentro da área de proteção ao Antigo Hospital Militar, é afetado para a integração dos 
acessos da futura Estação Estrela neste edifício”. 

Esta informação é ainda complementada pela constante no Volume 07 do PE - Levantamento Patrimonial, 
Plano de Vistorias e Identificação de Patologias (vide documentos: Nota Técnica do Levantamento do 
Património Edificado a Vistoriar - RACS-PE-INT-LT1-000-NT-11500, RACS-PE-INT-LT1-000-DW-11500 a 11504) 
apresentado no Anexo III do RECAPE (RACS-PE-AMB-LT1-000-AN-41003) (Volume 11.4), e especificamente na 
constante no Anexo VI.3. 

Considera-se que se encontra demonstrado o cumprimento desta disposição da DIA, no entanto convém 
ressalvar a preocupação durante a fase de construção com possíveis movimentos originados pela escavação 
dos túneis que possa levar a assentamentos e assim a possíveis impactes no património construído, pelo que é 
essencial assegurar uma monitorização contínua e sejam previstas as condições para interrupção da obra caso 
se identifiquem situações críticas. Este aspeto será acautelado no âmbito da apreciação do Elemento 13, 
relativo ao Plano de Salvaguarda do Património Cultural. 

Conclusão: Encontra-se demonstrado o cumprimento deste Elemento, desde que cumprido o referido para o 
Elemento 13.  

2. Identificação realizada pelo Metropolitano de Lisboa relativamente ao edificado sujeito às eventuais 
interferências em consequência dos assentamentos em superfície, revista, complementada e detalhada, 
viabilizando, assim, a pormenorização do Plano de Instrumentação e Observação a adotar e a definição das 
medidas mais adequadas a cada caso em concreto. 

Refere-se no RECAPE que para o Projeto de Execução foi desenvolvido o Estudo Análise de Risco dos Edifícios e 

Infraestruturas ao Longo do Traçado (RACS-PE-INS-LT1-000-MD-81000) que integra o Volume 00.2 do PE - 

Elementos Gerais e que determina igualmente o Plano de Instrumentação e Monitorização (RACS-PE-INS-LT1-

000-MD-81001 – Volume 00.3-Elementos Gerais), para monitorização e acompanhamento dos assentamentos e 

distorções na área de influência do projeto do Lote 1, incluindo, não somente os túneis de via (Troços T33 e 

T34), mas também a Estação da Estrela, a ligação ao Término do Rato e os Poços de Ventilação PV208 e PV213.  

Refere-se também, que ao todo foram analisados 88 edifícios, considerando-se que foi dado cumprimento a 

esta disposição da DIA, conforme “pode ser verificado no documento Análise de Risco e Instrumentação dos 

Edifícios do longo do Traçado (RACS-PE-INS-LT1-000-MD-81000 - Volume 00.2 – Elementos Gerais) apresentado 

no Anexo III do RECAPE (RACS-PE-AMB-LT1-000-AN-41003) (Volume 11.4), cumprindo assim com todas as 

condicionantes estipuladas”. 

Esta informação é complementada pelo Volume 07 do PE - Levantamento Patrimonial, Plano de Vistorias e 

Identificação de Patologias nomeadamente na Nota Técnica do Levantamento do Património Edificado a 

Vistoriar (RACS-PE-INT-LT1-000-NT-11500, RACS-PE-INT-LT1-000-DW-11500 a RACS-PE-INT-LT1-000-DW-11504, 

apresentado no Anexo III do RECAPE (RACS-PE-AMB-LT1-000-AN-41003) (Volume 11.4). 

Considera-se, assim, que se encontra demonstrado o cumprimento deste Elemento da DIA, no entanto convém 

ressalvar a preocupação durante a fase de construção com possíveis movimentos originados pela escavação 

dos túneis que possa levar a assentamentos e assim a possíveis impactes no património construído, pelo que é 

essencial assegurar uma monitorização contínua e sejam previstas as condições para interrupção da obra caso 

se identifiquem situações críticas. 

Acresce que devido à proximidade da Estação da Estrela à Basílica da Estrela, bem imóvel classificado como 

Monumento Nacional (Decreto de 16-06-1910, DG, n.º 136, de 23-06-1910), considera-se que aqui se deverá 

igualmente proceder à monitorização deste elemento patrimonial. Este aspeto será acautelado no âmbito da 

apreciação do Elemento 13, relativo ao Plano de Salvaguarda do Património Cultural. 
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Conclusão: Considera-se que foi demonstrado o cumprimento deste Elemento desde que cumprido o referido 

para o Elemento 13. 

3. Soluções que permitam atenuar as alterações geológicas, a afetação da estabilidade do maciço rochoso, 

as vibrações e consequentemente minimizar a afetação do edificado e atividades existentes na proximidade 

do Projeto.  

Refere-se no RECAPE que foram previstas diversas soluções para evitar e minimizar eventuais alterações 

geológicas melhorando o maciço rochoso e diminuindo a afetação aos edifícios na perimetria do projeto. 

Apresenta-se ainda o Estudo de Vibrações no Anexo VII do RECAPE (RACS-PE-AMB-LT1-000-AN-41007) (Volume 

11.4), o qual será avaliado no âmbito do Elemento 12. 

Considera-se que se encontra previsto o cumprimento desta disposição da DIA, no entanto convém ressalvar a 

preocupação durante a fase de construção com possíveis movimentos originados pela escavação dos túneis que 

possa levar a assentamentos e assim a possíveis impactes no património construído, pelo que é essencial 

assegurar uma monitorização contínua e sejam previstas as condições para interrupção da obra caso se 

identifiquem situações críticas. Este aspeto será acautelado no âmbito da apreciação do Elemento 13, relativo 

ao Plano de Salvaguarda do Património Cultural. 

Conclusão: Considera-se que foi demonstrado o cumprimento deste Elemento, desde que cumprido o referido 

para o Elemento 13. 

4. Plano de Instrumentação e Observação no sentido de detetar, quantificar e prevenir possíveis danos nas 

estruturas (por exemplo, ao nível do edificado) e deformações da superfície, bem como prevenir que 

eventuais deformações tenham consequências ao nível do edificado. 

Refere-se que foi efetuada a avaliação do potencial de risco de 88 edificações existentes na do Lote 1, que 

consta no Volume 07 do PE - Levantamento Patrimonial, Plano de Vistorias e Identificação de Patologias (RACS-

PE-INT-LT1-000-NT-11500) apresentado no Anexo III do RECAPE (RACS-PE-AMB-LT1-000-AN-41003) (Volume 

11.4). 

Apesar de esta não ser “uma questão não apenas relativa ao património”, em coordenação “com a equipa 

responsável pela arqueologia desenvolveu-se o Estudo de Vibrações apresentado no Anexo VII do RECAPE 

(RACS-PE-AMB-LT1-000-AN-41007) (Volume 11.4)”. 

Apresenta-se assim, o relativo Plano de Instrumentação e Observação para monitorização das obras no Anexo 

III do RECAPE (RACS-PE-AMB-LT1-000-AN-41003) (Volume 11.4) (Volume 00.3 do PE - Elementos Gerais - Plano 

de Instrumentação e Monitorização (RACS-PE-INS-LT1-000-MD-81001). 

Considera-se que se encontra previsto o cumprimento deste Elemento, no entanto convém ressalvar a 

preocupação durante a fase de construção com possíveis movimentos originados pela escavação dos túneis que 

possa levar a assentamentos e assim a possíveis impactes no património construído, pelo que é essencial 

assegurar uma monitorização contínua e sejam previstas as condições para interrupção da obra caso se 

identifiquem situações críticas. Este aspeto será acautelado no âmbito da apreciação do Elemento 13, relativo 

ao Plano de Salvaguarda do Património Cultural. 

A avaliação de riscos e o respetivo mapeamento de risco devem considerar, em função dos assentamentos e 

distorções e diferentes categorias de danos estimados para as edificações, diferentes medidas a serem 

adotadas em função destas categorias, bem como definidos níveis de alerta e de intervenção a considerar em 

fase de obra. 

Acresce que devido à proximidade da Estação da Estrela à Basílica da Estrela, bem imóvel classificado como 

Monumento Nacional (Decreto de 16-06-1910, DG, n.º 136, de 23-06-1910), considera-se que se deverá 
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igualmente proceder à monitorização deste elemento patrimonial. Este aspeto, também, será acautelado no 

âmbito da apreciação do Elemento 13, relativo ao Plano de Salvaguarda do Património Cultural. 

Conclusão: Considera-se que não foi demonstrado o cumprimento deste Elemento. No entanto, no âmbito da 

revisão do Plano de Salvaguarda do Património Cultural, este aspeto será acautelado na sua alínea ii) 

(mencionado no Elemento 13):  

“(ii) Criação de um protocolo de gestão do risco para prevenção e resposta gradativa a incidentes/acidentes no 

edificado patrimonialmente relevante da área de afetação do projeto para a fase de construção e de 

exploração, definindo níveis de alerta e de intervenção;” 

5. Estudos geológicos, hidrogeológicos e geotécnicos detalhados, com base em sondagens efetuadas para o 

efeito, de modo a que o Projeto de Execução já contemple as necessárias medidas de minimização face à 

zona de risco hidrogeológico onde se insere. O estudo geotécnico a apresentar deve desenvolver um 

conjunto de medidas que incluam medidas de minimização e planos de monitorização para os terrenos à 

superfície e edificado. 

Foram apresentados o Estudo Geológico-Geotécnico e a Campanha de Prospeção Complementar executada e o 

Plano de Instrumentação e Monitorização. Foi também apresentada, face às alterações efetuadas, uma Nota 

técnica sobre a Influência da escavação da Estação da Estrela/túnel T33 no fluxo de água afeto à vegetação do 

jardim da Estrela. 

De acordo com a Nota Técnica de acordo com os dados geotécnicos obtidos até ao momento, e tendo em conta 

os métodos construtivos aplicados, litologias existentes e profundidades de escavação, não é expectável 

qualquer influência da escavação do Túnel T33 e da Estação da Estrela sobre o fluxo de água superficial e sub-

superficial no Jardim da Estrela. 

O Plano de Monitorização dos Recursos Hídricos Subterrâneos (PM2) reforça o acompanhamento dos níveis 

piezométricos, não só nas captações referenciados do EIA que efetivamente existem, mas também os 

piezómetros SC02-PZ”, “SC06-PZ”, “SC08-PZ”, “SC10-PZ”, “SC11-PZ”, “SC13-PZ” e “S1”.   

Assim, considera-se que foi demonstrado o cumprimento deste Elemento. 

Conclusão: Considera-se que foi demonstrado o cumprimento deste Elemento. 

6. Plano de Gestão de Efluentes e Resíduos que evite eventuais contaminações dos recursos hídricos 

superficiais e subterrâneos.  

É apresentado um Plano de Gestão de Efluentes e Resíduos que integra medidas que visam evitar/minimizar 

eventuais contaminações do meio hídrico resultantes da produção de efluentes durante a obra, referindo, 

entre outras medidas que será assegurada a limpeza regular dos órgãos de drenagem na área afeta à obra e 

existentes na proximidade das frentes de obra, de modo a evitar problemas de entupimento e de alagamento, 

assim como a instalação de lava rodados nos estaleiros e também a instalação de equipamentos com caixa 

separadora de hidrocarbonetos antes da descarga na rede de coletores municipais 

Este Plano contempla, ainda, a monitorização de efluentes antes da descarga no coletor. 

Quanto ao destino final das águas residuais domésticas produzidas na obra, o Plano de Gestão de Efluentes e 

Resíduos refere que está prevista a utilização de WC químicos, sendo as águas residuais domésticas aí 

armazenadas encaminhadas, por operador licenciado para o efeito, a destino final adequado. 

Conclusão: Considera-se que foi demonstrado o cumprimento deste Elemento. 

7. Não se aplica a este Lote 
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8. Levantamento de detalhe dos elementos do sistema de drenagem existentes nas zonas a intervir, passíveis 

de serem afetados pela concretização do Projeto e, subsequentemente prever os desvios e 

restabelecimentos que se mostrem necessários para assegurar uma adequada drenagem das escorrências 

superficiais (e águas residuais, atendendo ao carácter unitário do sistema).  

Foi efetuado este levantamento no RECAPE (Volume 05 do PE - Serviços Afetados, que é apresentado no Anexo 

III do RECAPE (RACS-PE-AMB-LT1-000-AN-41003) (Volume 11.4) identificam-se as ações a desenvolver para 

garantir a continuidade do sistema de drenagem existente, bem como de outros serviços existente). 

Conclusão: Considera-se que foi demonstrado o cumprimento deste Elemento. 

9. Estudo sobre o destino final das terras sobrantes, identificando em cartografia os respetivos locais/destino 

e avaliando os respetivos impactes, assim como o modo de transporte e as vias a utilizar. 

Este Estudo foi apresentado e contêm a informação requerida (Anexo XIII do RECAPE (RACS-PE-AMB-LT1-000-

AN-41013) (Volume 11.4). Foi apresentado o PPGRCD no Anexo IV do RECAPE (RACS-PE-AMB-LT1-000-AN-

41004) (Volume 11.4) onde são indicados os destinos finais. 

Conclusão: Considera-se que foi demonstrado o cumprimento deste Elemento. 

10. Estudo de Ruído para a fase de construção, contendo: 

a) A previsão detalhada dos impactes decorrentes das obras (com particular atenção na Zona A).  

b) As medidas de minimização adicionais a serem adotadas, e específicas para cada um dos locais que foram 

sujeitos a avaliação de ruído na situação de referência, que atendam ao seguinte: 

- O critério a considerar, na fase de obra, subjacente à proposta de cada uma das medidas deve ser, de acordo 

com o RGR e diretrizes APA, a obrigatoriedade de cumprimento dos valores limite de 55 dB(A) (LAeq,noturno) e 

de 60 dB(A) (LAeq,entardecer), e ainda a não superação do valor recomendado de 65 dB(A) (LAeq,diurno). 

- A análise, em função do ruído previsto para as diferentes zonas da obra e o faseamento das diversas ações a 

realizar, da viabilidade ou inviabilidade das obras virem a decorrer no período noturno, mediante Licença 

Especial de Ruído (LER), uma vez que estabelecendo o RGR, como requisito para a emissão de LER, a obediência 

aos valores limite já acima indicados e, caso os níveis previsionais apontem para uma impossibilidade técnica de 

adoção de medidas eficazes para conter as emissões para o V.L. noturno, poderá ser forçoso interditar a 

realização dos trabalhos da obra (a explicitar quais, por exemplo, a escavação do PV213 no local L5) durante o 

período noturno, período de maior sensibilidade para a população. Relativamente à Escola Secundária Pedro 

Nunes, avaliar a possibilidade de deslocalização das aulas, que atualmente têm lugar em salas que passarão a 

ficar afetadas de forma crítica pelo ruído de obras durante 3 a 4 anos, para salas do edifício com janelas viradas 

para as traseiras da Escola, ou para salas de estruturas pré-fabricadas a disponibilizar e colocar na zona traseira 

da Escola, ou ainda a possibilidade de manter as aulas nas salas atuais mas reforçando o seu isolamento sonoro 

por instalação de novas janelas, de forma à não interferência das perturbações exteriores no desempenho 

escolar dos alunos. De referir ainda, como uma medida de minimização que poderá ser necessária, o recurso à 

colocação de painéis acústicos provisórios, nos locais de maior perturbação decorrentes dos trabalhos à 

superfície de escavação/perfuração dos túneis e onde se situem os estaleiros de obra. 

11. Estudo de Ruído para a fase de exploração. Para a Zona A, o Estudo deverá prever os níveis estimados 

relativos aos PV208, PV213 e PV218, na proximidade das habitações e escolas mais provavelmente 



 

 

 
 

Parecer da Comissão de Avaliação 
 

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

26 

afetados, para que tal se venha a traduzir na indicação das necessárias medidas de minimização a serem 

adotadas diretamente nos equipamentos de ventilação e/ou caminhos de propagação do ruído emitido. 

Determinar, para a Zona A, local a local, com o mínimo de erro os valores de referência e os valores finais 

após tratamento acústico, avaliados junto às habitações mais afetadas, a fim de determinar, em cada 

período de referência, se o cumprimento legal ocorrerá incluindo a avaliação do critério de incomodidade. 

Para a Zona B, o Estudo deve incluir a indicação exata dos valores previstos, antes e após a adoção das 

medidas, estimados para os Locais 1 e 2. Verificar, para esta Zona B, se serão necessárias medidas 

adicionais de ruído, de forma a dar cumprimento aos valores limite estabelecidos no RGR. 

A caracterização da situação de referência foi novamente efetuada no RECAPE, através de nova campanha de 

medições acústicas, sem que se entenda a sua necessidade (à exceção das medições efetuadas num ponto 

adicional por ficar mais próximo da futura Estação da Estrela), uma vez que no EIA já tinham sido apresentados 

os resultados de campanhas de medição então ocorridas; acresce que os novos valores medidos se 

apresentam, genericamente, superiores aos anteriores, sem que se encontre justificação para tal. Em 

particular, denota-se o seguinte: 

 Na zona da Escola Secundária Pedro Nunes, tinha ficado acertado, no anterior parecer, que o ponto mais 

adequado de avaliação seria o ponto A1 da segunda campanha efetuada durante o EIA; porém, foi agora 

considerado um novo ponto no qual foram obtidos valores superiores aos do ponto A1; não se 

considerando justificável esta alteração, deverá manter-se o ponto A1 e os respetivos resultados aí obtidos 

como caracterizadores da zona desta Escola. 

 Na zona da futura Estação da Estrela foram efetuadas medições num ponto adicional que foi justificado por 

estar mais próximo do local exato da futura estação. Contudo, não foi tido em consideração que os 

resultados aí obtidos apenas avaliam o ruído junto das fachadas dos prédios viradas para a Calçada da 

Estrela e não das suas fachadas traseiras, as quais estão muito menos afetadas pelo ruído de tráfego 

rodoviário da Calçada da Estrela e que ficarão bastante afetadas durante as obras da Estação. 

Ainda na zona desta estação, foram realizadas novas medições no mesmo ponto considerado na campanha 

durante o EIA (P4), P3 neste RECAPE, onde foram obtidos valores com diferenças superiores a 5 dB, com 

Ln=59 dB(A) não justificado face ao anterior resultado de 51 dB(A). 

Considera-se assim que, caso não venham a ser efetuadas novas medições para avaliação mais precisa do 

ruído da situação de referência junto às fachadas traseiras dos prédios (nºs 144 a 128) mais próximos da 

futura Estação da Estrela, devam ser considerados os valores obtidos na campanha do EIA uma vez que 

refletem menor contributo de ruído de tráfego rodoviário. 

 A nova avaliação efetuada junto ao Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG) e habitações vizinhas 

aproximou-se dos valores obtidos na campanha em fase de EIA, tendo contudo registado um valor de Ln 

superior e não justificado face ao anterior resultado de 42 dB(A). 

 A nova avaliação efetuada na Rua Miguel Lupi apresentou valores superiores em 3 a 5 dB(A) não 

justificados face aos registados na campanha durante o EIA. 

Face ao exposto, apresentam-se seguidamente os valores de ruído que se considera melhor caracterizarem a 

situação de referência, nos locais onde estão os recetores sensíveis (estabelecimentos de ensino e habitações) 

previsivelmente mais afetados pelo projeto: 
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Quadro 1 - Ruído na situação de referência 

Locais  Ld 

dB(A) 

Le 

dB(A) 

Ln 

dB(A) 

Lden 

dB(A) 

Av. Álvares Cabral, 
junto à Escola 
Secundária Pedro 
Nunes (PV 208) 

59,4 55,0 52,7 60,8 

Futura Estação da 
Estrela 

65,0 63,1 51,4 64,8 

Instituto Superior de 
Economia e Gestão 
(ISEG) e habitações na 
R. Jorge Alves e na Tv. 
Miguel Lupi (PV213) 

55,5 48,7 42,0 55,4 

Rua Miguel Lupi (zona 
de futura passagem 
de camiões da obra) 

54,4 50,7 46,7 55,5 

A previsão de impactes na fase de obra indicou os seguintes valores de ruído particular: 

 

Quadro 2 - Ruído particular na fase de obra  

(valores mais críticos do Quadro 5 do RECAPE) 

Locais  Ld  dB(A) Le  dB(A) Ln  dB(A) 

Av. Álvares Cabral, 
junto à Escola 
Secundária Pedro 
Nunes (PV 208) 

70 53 45 

Futura Estação da 
Estrela 

69 69 52* 

Instituto Superior de 
Economia e Gestão 
(ISEG) e habitações na 
R. Jorge Alves e na Tv. 
Miguel Lupi (PV213) 

72 52 48** 

Rua Miguel Lupi (zona 
de futura passagem 
de camiões da obra) 

65 45 49** 

Notas: a negrito valores que superam os valores limite recomendados no período diurno e os limites 

estabelecidos para os períodos entardecer e noturno no Regulamento Geral do Ruído (RGR, D.L. nº 

9/2007) 

 *valor que pode ser ultrapassado, dado o Mapa de ruído (Ln) particular da obra estimar no local 

]55,60] dB(A) 

 **valor que pode ser ultrapassado, dado o Mapa de ruído (Ln) particular da obra estimar nalguns 

recetores do local ]50,55] dB(A) 
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Em face destas estimativas, foram propostas medidas de minimização de ruído - instalação de painéis acústicos 

- nas zonas junto ao PV208, à Estação da Estrela e ao PV213, que previsivelmente farão decrescer os níveis 

sonoros para os valores indicados no quadro seguinte: 

 

Quadro 3 - Ruído particular na fase de obra após adoção de medidas de minimização 

(valores mais críticos do Quadro 6 do RECAPE) 

Locais  Ld    dB(A) Le     dB(A) Ln      dB(A) 

Av. Álvares Cabral, 
junto à Escola 
Secundária Pedro 
Nunes (PV 208) 

61 42 45 

Futura Estação da 
Estrela 

63 63 52 

Instituto Superior de 
Economia e Gestão 
(ISEG) e habitações na 
R. Jorge Alves e na Tv. 
Miguel Lupi (PV213) 

63 47 36 

Rua Miguel Lupi (zona 
de futura passagem 
de camiões da obra) 

62 43 49 

 

De referir que o RECAPE não apresenta o Mapa de ruído (Ln) particular da obra após adoção das medidas 

propostas - painel acústico, nas zonas ISEG e Rua Miguel Lupi. 

Face aos resultados previstos após as medidas de minimização propostas - painéis acústicos, salienta-se o 

seguinte: 

 Na zona da Escola Secundária Pedro Nunes, o ruído particular estimado de Ld = 61 dB(A) pode acarretar 

algum prejuízo da aprendizagem escolar, pelo que será necessário monitorizar durante os períodos críticos 

da obra, com medições no ponto A1, de forma a verificar se os níveis se mantêm abaixo dos 65 dB(A) e 

que, caso o ultrapassem, sejam adotadas medidas suplementares. 

 Na zona da futura Estação da Estrela é estimada a ultrapassagem do valor limite Le de 60 dB(A), pelo que 

será necessário, desde já, otimizar o dimensionamento/localização dos painéis acústicos a instalar e/ou 

estabelecer medidas suplementares. 

 Na zona do ISEG e habitações na Rua Jorge Alves e Rua Miguel Lupi, verifica-se que os níveis estimados de 

Ln = 49 dB(A) a 4 m altura nalguns edifícios (recetores 18 e 19 - R. Miguel Lupi), podem ultrapassar esse 

valor e superar o limite noturno nos pisos superiores, pelo que será necessário monitorizar, incluindo casos 

de eventuais reclamações, não só aí como também nos pisos superiores dos recetores 11 e 12 - R. Jorge 

Alves. Em caso de ultrapassagem, deverão cessar os trabalhos construtivos à noite. 

De referir que as obras, de acordo com o Regulamento Geral do Ruído (D.L. nº 9/2007), apenas podem ocorrer 

nos períodos entardecer e noturno e aos sábados, domingos e feriados caso detenham uma Licença Especial de 

Ruído, passada em casos excecionais pela Câmara Municipal de Lisboa, sendo mesmo assim exigido, para as 

obras em questão cuja duração é muito superior a um mês, o cumprimento dos valores limite de ruído Le de 60 

dB(A) e Ln de 55 dB(A). 
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Considera-se ainda, dada a longa duração dos trabalhos construtivos e a sua localização em zonas densamente 

habitadas e com estabelecimentos de ensino com elevada sensibilidade ao ruído, recomendável que a Licença 

Especial de Ruído restrinja as operações mais ruidosas da obra ao período 8h00-20h00 de dias úteis nas zonas 

da futura Estação da Estrela e do PV 213 e, na zona do PV 208, aos horários não letivos da Escola. 

Os impactes previstos na fase de exploração decorrerão da emissão dos sistemas de ventilação instalados nos 

poços de ventilação, PV 208, Estação da Estrela e PV 213. 

No relatório são indicadas potências sonoras dos ventiladores de 87 dB(A) para um nível de funcionamento de 

grande velocidade, que ocorrerá no período diurno, e de 66,1 dB(A) para um nível de funcionamento de baixa 

velocidade, que ocorrerá no período 23h00-01h00. 

Por outro lado, é referido que os sistemas de ventilação do Metro são dotados de sistemas de atenuação 

acústica de forma a não serem ultrapassados os limites, em termos de nível de pressão sonora, no exterior 

junto das grelhas, de 65 dB(A), dia e 55 dB(A), noite. 

Não parece assim adequado que a modelação dos poços de ventilação tenha considerado um nível de potência 

sonora de 65 dB(A), a 1 m, no período diurno (grande velocidade) e de 55 dB(A), a 1 m, no período noturno 

(baixa velocidade). 

Parece sim adequado que a modelação tivesse considerado um nível de potência sonora de 76 dB(A) (ou 73 

dB(A)), a 1 m, no período diurno (grande velocidade) e de 66 dB(A) (ou 63 dB(A)), a 1 m, no período noturno 

(baixa velocidade), para estar em consonância com os níveis de pressão sonora máximos de 65 dB(A), dia e 55 

dB(A), noite, considerando propagação de onda esférica, segundo a expressão Lp=Lw-20logR-11 (valores entre 

parêntesis considerando a alternativa de propagação de onda semi-esférica, segundo a expressão Lp=Lw-

20logR-8). 

Conclusão: Considera-se que este Elemento não foi adequadamente cumprido. Apresentar em Fase Prévia ao 

Licenciamento, para apreciação e pronúncia: 

“Estudo de Ruído reformulado, de acordo com o mencionado no Parecer da Comissão de Avaliação, 

designadamente: 

a) Considerar os valores de ruído que caracterizam a situação de referência os indicados no Quadro 1 

do parecer da CA; 

b) Otimizar o dimensionamento/localização dos painéis acústicos a instalar, em fase de obra, na zona 

da futura Estação da Estrela e/ou estabelecer medidas suplementares; 

c) Recalcular o ruído particular, da fase de exploração, nos recetores A1- Escola Pedro Nunes, 8 e 9-Cç. 

Estrela, ponto que caracterize fachadas traseiras dos prédios nºs 144 a 128-Cç Estrela, 14 e 15 – Tv. 

Miguel Lupi, 11 e 12 - R. Jorge Alves e 18 e 19 - R. Miguel Lupi; avaliar nestes locais o cumprimento 

do critério de incomodidade fixado no Regulamento Geral do Ruído (D.L. nº 9/2007); retirar 

conclusões sobre a suficiência dos requisitos acústicos impostos no caderno de encargos da 

aquisição dos equipamentos de ventilação e, caso necessário, alterá-los, assim como, se estimados 

incumprimentos aos limites de ruído aplicáveis nos recetores, propor medidas de redução adicionais; 

d) Considerar a monitorização, na fase de obra e na fase de exploração, nos pontos indicados na 

anterior alínea e prevendo possibilidade de adição de pontos no caso de surgirem reclamações, cujos 

resultados, caso ultrapassem os valores limite aplicáveis, devem ter como consequência a adoção de 

medidas de redução de ruído suplementares que, no caso das zonas da futura Estação da Estrela e 

do ISEG e habitações nas ruas Jorge Alves e Miguel Lupi, sejam a cessação dos trabalhos construtivos 

no período 20h00-08h00 e aos sábados, domingos e feriados. 
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e) Referir explicitamente que as obras, de acordo com o RGR apenas poderão ocorrer nos períodos 

entardecer e noturno e aos sábados, domingos e feriados caso detenham uma Licença Especial de 

Ruído (LER), passada em casos excecionais pela Câmara Municipal de Lisboa, sendo mesmo assim 

exigido, para as obras em questão cuja duração é muito superior a um mês, o cumprimento dos 

valores limite de ruído Le de 60 dB(A) e Ln de 55 dB(A); recomendar que a LER, caso venha a ser 

emitida e dada a longa duração dos trabalhos construtivos e a sua localização em zonas densamente 

habitadas e com estabelecimentos de ensino com elevada sensibilidade ao ruído, restrinja as 

operações mais ruidosas da obra ao período 8h00-20h00 de dias úteis nas zonas da futura Estação 

da Estrela e do PV213 e, na zona do PV208, aos horários não letivos da Escola. 

f) Apresentar o Mapa de ruído (Ln) particular da obra após adoção das medidas propostas - painel 

acústico, nas zonas ISEG e Rua Miguel Lupi (E11 e 12), uma vez que, por lapso, não consta do 

Estudo.” 

12. Estudo específico de Vibrações. Este estudo deverá caracterizar a situação atual nos próprios recetores 

sensíveis, que deverá ser mais extensivo e representativo da diversidade de situações em presença, tanto 

em termos territoriais como temporais, devendo ser apresentado um relatório de medições que inclua toda 

a informação necessária para reporte da mesma; deverão ser indicados os parâmetros de 

dimensionamento, modelos utilizados e apresentar estimativas das potenciais vibrações induzidas tanto 

pela fase de construção como pela fase de exploração. Deverão ser identificados os elementos 

regulamentares ou de normalização considerados, tendo em atenção que existem documentos específicos 

para o modo ferroviário (como a série de normas ISO 14837). Deverá ser integrada a informação resultante 

do estudo do LNEC nos aspetos que forem relevantes. As estimativas de vibrações, para os recetores 

sensíveis encontrados, deverão ser indicadas sem e com a implementação das medidas de minimização. 

Indicar a eficácia esperada para as diferentes medidas de minimização consideradas (independentemente 

de já constarem do projeto de execução e serem de implementação obrigatória, ou de constarem como 

possibilidade, no caso de serem necessárias medidas adicionais).  

Foi apresentado no RECAPE o Estudo de Vibrações (Anexo VII). O estudo corresponde, exclusivamente, ao Lote 

1 e procura dar cumprimento a este Elemento. O estudo em causa foi desenvolvido pelo Grupo de Minas do 

Centro de Recursos Naturais e Ambiente (adiante designado por CERENA) do Instituto Superior Técnico para a 

CISED Consultores. De referir que o estudo apresentado focou os aspetos essenciais referidos na DIA, existindo, 

contudo, um conjunto significativo de dúvidas técnicas e lacunas de informação que se explicitam nos pontos 

seguintes e que não eram expectáveis nesta fase de Projeto de Execução. 

Caracterização da situação existente 

Relativamente à caracterização do ambiente vibratório existente foram considerados 10 locais de medição ao 

longo do traçado. Os pontos instrumentados referem-se a 10 edifícios que foram selecionados com base nos 

seguintes critérios: 

1. A proximidade ao eixo da via metroviária.  

Dentro deste critério, para além da distância em planta, foi ainda considerada a existência de pisos 

abaixo da cota de soleira. Com este critério contempla-se, assim, a menor distância dos elementos 

de fundação dos edifícios vizinhos que se encontram mais próximos dos trabalhos de escavação a 

realizar e da fonte de vibrações na fase de exploração (material circulante na via ferroviária). 

2. Grau de degradação aparente do edificado, o qual foi considerado como construção sensível de 

acordo com a Norma Portuguesa 2074 (2015). 
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3. Classificação de interesse patrimonial e/ou cultural do edificado que, da mesma forma, foi 

considerado como construção sensível. 

De referir que a norma NP2074 apenas reflete a influência de vibrações impulsivas em estruturas, não sendo 

aplicável à avaliação de incomodidade ou perturbação no normal funcionamento de equipamentos em edifícios 

devido a vibrações induzidas por tráfego ferroviário. Assim, a classificação dos locais críticos a serem 

instrumentados deveria refletir também a utilização dos edifícios, dado que os limites preconizados pelas 

diferentes normas e recomendações internacionais apontam para valores distintos consoante as atividades que 

se desenvolvem no interior das edificações. 

No que concerne às medições efetuadas, não é apresentado relatório específico de medições de vibrações. 

Esperar-se-ia que nesse relatório tivessem sido incluídas todas as informações relevantes associadas às 

medições realizadas, nomeadamente, o registo fotográfico da localização dos sensores, as condições e o 

objetivo de cada medição, o equipamento utilizado e, ainda, os procedimentos adotados no tratamento dos 

dados recolhidos.  

Segundo o documento em apreciação, os sensores foram dispostos em elementos estruturais em níveis 

próximos das fundações. Essa localização é recomendável quando se trata a questão do impacto de vibrações 

em estruturas de edifícios, mas não reflete questões de incomodidade, sendo que para tal os pontos de 

medição deveriam estar localizados a meio do vão das lajes elevadas dos edifícios. 

Relativamente ao equipamento utilizado nas medições, estas foram realizadas através de acelerómetros MEMS 

com uma gama de +/- 8g. Não foi possível aferir se a sensibilidade dos equipamentos é adequada ao objetivo 

enunciado. Contudo, é referido que a gama de frequências em análise está compreendida entre 10 Hz e 

1000Hz, o que se revela desadequado para a avaliação de questões de incomodidade associadas a vibrações, 

onde a gama de análise deve compreender frequências até 1 Hz.  

Relativamente à compilação e tratamento de dados, foi adotado como indicador o PVS (Peak Vector Sum). 

Novamente se refere que indicadores baseados em velocidade de pico são adequados à avaliação de potencial 

dano em edifícios advindo de vibração excessiva, não se afigurando como o indicador adequado quando a 

avaliação compreende questões de incomodidade. Neste último caso, o indicador adequado teria sido a 

velocidade eficaz. 

Previsão de vibrações devido a atividades de construção 

No que concerne à previsão de vibrações originadas pelas atividades de construção foram adotados modelos 

empíricos baseados em leis de atenuação em função da distância à fonte. A esse respeito, refira-se que, neste 

Estudo de Vibrações, não foi apresentada uma projeção dos equipamentos que iriam ser utilizados na 

construção da obra. São referidas atividades como equivalentes à “queda de martelo em argila” que não 

permitem avaliar a adequabilidade do estudo realizado face aos equipamentos que efetivamente se prevê que 

venham a ser utilizados, indicados noutros pontos do RECAPE, nomeadamente algumas peças do projeto de 

execução e no Relatório Base, mas não especificamente avaliadas no Estudo de Vibrações, nem objeto de 

ligação à utilização dos mesmos com impactes ao nível das vibrações. 

Salienta-se, ainda, que os modelos de previsão de vibrações induzidas por atividades de construção usam, regra 

geral, como indicador a velocidade de pico. No estudo específico apresentado nada foi referido em contrário a 

esta interpretação. Aliás, grande parte do estudo constata a ocorrência de impactes associados a danos 

patrimoniais (associados à norma NP 2074:2015).  

Por oposição, a avaliação do critério de incomodidade sustenta-se em parâmetros relacionados com a 

velocidade eficaz de vibração (como exemplo, o Critério do LNEC). Assim, não pode ser estabelecido um 

comparativo direto entre os valores vaticinados pelos modelos utilizados e os critérios de incomodidade. 
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Previsão de vibrações induzidas pela exploração 

Para a previsão de vibrações induzidas pela exploração, os autores do estudo adotaram o modelo empírico 

proposto por Paneiro et al (2015). Da leitura do relatório apresentado não é claro qual o indicador resultante da 

aplicação de tal modelo, dado que os resultados foram diretamente utilizados, quer na avaliação de potencial 

dano em edificações, quer na avaliação do potencial de incómodo humano. 

Refira-se, desde já, que, dada a profundidade dos túneis face às fundações dos edifícios adjacentes, bem como 

a solicitação imposta pela circulação do material circulante não seria de todo expectável a ocorrência de dano 

em edifícios durante a fase de exploração. Habitualmente, os modelos empíricos de previsão de vibrações 

induzidas por tráfego ferroviário têm como resultado a velocidade de vibração eficaz. Partindo do princípio que 

é esse o resultado do modelo (dado que os resultados são diretamente comparados como os critérios de 

conforto propostos pelo LNEC), a previsão realizada resulta em valores não plausíveis, uma vez que poderiam 

representar que se atingissem níveis de vibração superiores a 100 dBV (ref 10-8 m/s). 

Este aspeto é crítico pois resulta em implicações graves ao longo de todo o estudo desenvolvido, 

comprometendo, de forma significativa, as conclusões do mesmo nomeadamente no que concerne à 

necessidade de medidas de mitigação. 

Previsão de ruído re-radiado 

Não é apresentado o procedimento para previsão de ruído re-radiado, pelo que não é possível avaliar a 

razoabilidade da previsão realizada. Partindo do princípio que o modelo de previsão de ruído re-radiado tem 

como dados de base a estimativa das velocidades de vibração nas lajes dos edifícios, os resultados enfermam 

do mesmo problema que a previsão de vibrações induzidas por tráfego. 

Avaliação de impactes decorrentes de vibrações  

A avaliação de impactes está condicionada pela previsão realizada. Dado que os níveis de vibração previstos são 

muito superiores ao expectável e ao observado em situações de natureza similar, e os indicadores utilizados, 

tanto para dano no edificado como para incomodidade humana, não foram claramente indicados para cada um 

dos tipos de avaliação, não é possível aferir a conformidade da previsão constante dos documentos fornecidos 

face aos valores regulamentares (NP 2074: 2015) ou recomendáveis (Critério de Incomodidade, tendo sido 

utilizado o Critério do LNEC para vibração continuada). 

Medidas de minimização 

A necessidade de medidas de minimização, na fase de exploração, é determinada pelos resultados das 

estimativas relativas à futura circulação ferroviária. No presente caso, essas estimativas estão condicionadas 

pela previsão realizada, que como previamente mencionado, cai fora dos intervalos esperados para os níveis de 

vibração associados à passagem das composições de metro que aqui se avaliam. 

Contudo, medidas de mitigação, como a implementação de mantas resilientes, têm de ser alvo de um estudo 

detalhado, onde a dinâmica estrutural da via-férrea e sua interação com o comboio têm de ser devidamente 

avaliadas. Só através desse estudo detalhado é possível definir a gama de frequências onde se prevê a eficácia 

da medida e por essa forma garantir que a solução adotada irá cumprir os objetivos a que se propõe. Os 

elementos fornecidos pelo proponente levantam algumas dúvidas sobre as soluções propostas e preconizadas. 

Por um lado, no estudo de vibrações referem a necessidade de aplicação de um “sistema anti-vibrátil” (ver 

peças desenhadas correspondentes) em praticamente toda a extensão deste lote 1, exceto na zona inferior ao 

Jardim da Estrela. E, por outro lado, na memória descritiva do projeto de execução (RACS-PE-GER-LT1-000-MD-

11000-0.pdf) aparecem referências a secções-tipo indicadas no programa preliminar que incluem, para vias 

betonadas, além da manta anti-vibrátil, a aplicação de outros níveis de elementos resilientes (como exemplo, 
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secção tipo C3, conforme Figura seguinte). Uma vez que não foram fornecidos outros elementos relativos à Via 

Ferroviária, não foi possível confirmar estas incongruências. 

Adicionalmente, não se entende como uma redução de 51% da energia na fonte, tal como indicado pelos 

autores, se traduz por uma redução de mais de 51 % com o aumento da distância fonte–recetor. Salienta-se, 

ainda, que o estudo realizado conclui que, mesmo aplicando tais medidas de mitigação (manta anti-vibrátil sob 

via betonada), os critérios de incomodidade do LNEC continuariam a não ser cumpridos. 

  

Figura 3 - Secção de galeria tipo C3, de acordo com o indicado na Memória Descritiva do Projeto de Execução 

(RACS-PE-GER-LT1-000-MD-11000-0.pdf). Fonte: RECAPE, 2020. 

Posteriormente, na sequência da solicitação de uma reunião para esclarecimentos relacionados com o fator 

ambiental Vibrações, que ocorreu a 1 de março de 2021 (via ZOOM), com a presença dos signatários do estudo 

em causa, a APA e os membros da CA que solicitaram a reunião, o proponente (Metropolitano de Lisboa) e os 

responsáveis pela elaboração do RECAPE.  

Na impossibilidade de serem devidamente esclarecidas, no decorrer da reunião, as dúvidas suscitadas pelo 

documento cuja análise se acaba de expor, o proponente remeteu o documento RACS PE AMB LT1 000 NT 

41001 0 (e alguns anexos) para clarificar as referidas questões. Compete esclarecer que o documento agora 

mencionado tem autoria distinta do documento previamente analisado. Efetua-se, de seguida, â apreciação 

desse elemento adicional. 

O documento apresentado visou o esclarecimento dos seguintes aspetos: 

i. Esclarecimento relativamente aos equipamentos adotados (gama de frequência de análise, 

sensibilidade, etc.) 

ii. Esclarecimento sobre os procedimentos adotados nos resultados de medição; 

iii. Clarificação sobre o critério de classificação dos edifícios para efeitos de aplicação dos limites de dano e 

de incomodidade; 

iv. Clarificação relativa aos indicadores adotados (PPV, RMS, etc.); 

v. Clarificação sobre o indicador obtido através da aplicação do modelo de previsão adotado na fase 

exploração (o resultado é PPV, velocidade eficaz?) 
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vi. Clarificação sobre a metodologia adotada para a previsão de ruído re-radiado. 

vii. As medidas de mitigação a adotar devem ser estudadas e apresentadas em pormenor, nomeadamente 

indicando as características técnicas, a Perda por Inserção estimada (o justificativo do mesmo) e a 

gama de frequências em que será eficaz (tanto para vibrações como ruído re-radiado); 

Relativamente aos pontos i) e ii), foram apresentadas algumas fotografias das medições efetuadas, o que 

permitiu constatar que os sensores foram dispostos junto à soleira dos edifícios, não constituindo a medição 

em apreço um indicador fiável quanto aos critérios de incomodidade. Refira-se, ainda, que foi indicado que a 

gama de medição dos sensores adotados permite medição a partir da frequência de 1 Hz. Não foi prestado 

qualquer esclarecimento relativo à sensibilidade dos sensores. 

No que concerne ao esclarecimento iii) foi referido que ao longo do corredor de desenvolvimento da futura via-

férrea não foram detetados edifícios com funcionalidade distinta da residencial ou onde se desenvolvessem 

atividades que requeressem especial restrição do nível de vibração. 

Em relação aos pontos iv) e v), foi clarificado que o modelo de previsão de vibrações em fase de exploração tem 

como resultado PPV. Assim, o valor ditado por tal modelo não pode ser comparado com os valores limite para 

os critérios de incomodidade, dado que estes se traduzem por uma limitação da amplitude da velocidade eficaz 

de vibração. Como forma de contornar tal lacuna, foi apresentada uma correção que consiste na divisão da 

velocidade de pico por 1.41. Tal correção afigura-se muito conservativa, pois corresponde a um cenário em que 

o ambiente vibratório teria caráter sinusoidal. Refira-se que o fator de conversão em causa depende do 

carácter impulsivo da excitação, sendo expectável que tome valores de 4 a 5 para o caso de vibrações induzidas 

por tráfego ferroviário. 

Ainda em relação a este ponto, deverá ser clarificado que a previsão de vibração em causa alcança valores de 

cerca de 100 VdB (ref 10-8 m/s) em vários pontos de avaliação (veficaz = 1,04 m/s). Valores desta ordem de 

grandeza são pouco plausíveis para a excitação em causa, tanto mais que se referem a uma previsão de nível de 

vibração em recetores localizados a uma distância superior a 40 m da fonte de excitação. Refira-se ainda que a 

falta de acuidade do modelo de previsão tem consequências significativas nas conclusões do estudo, podendo-

se refletir na exigência de medidas de mitigação onerosas que, eventualmente, poderiam ser desnecessárias ou 

não tão exigentes. 

No que concerne ao ponto vi), foi apresentada uma equação de conversão do nível de vibração estimado em 

nível de ruído re-radiado (equação 14), sendo a previsão de ruído re-radiado indicada, para os diferentes 

recetores, na Tabela 5 do documento em análise. Contudo, a aplicação da referida equação não conduz aos 

valores incluídos na Tabela 5, pelo que não é possível apresentar qualquer conclusão sobre a razoabilidade da 

previsão realizada. 

Por último, o ponto vii), referente às medidas de mitigação, a sua avaliação é condicionada pelo modelo de 

previsão de vibrações adotado, o qual não se afigura adequado ao objetivo do estudo. Contudo, o documento 

apresentado inclui uma nova previsão de vibrações em resultado da implementação de um sistema de laje 

flutuante sobre manta elastomérica. Não deixa de se salientar que o ganho agora apresentado é 

significativamente superior ao indicado no relatório inicial sem que seja apresentada qualquer justificação para 

essa alteração. 

Dado que a eficiência de um sistema de mitigação de vibrações através da alteração do comportamento 

dinâmico da via não é ditada, apenas, pelas características da manta, mas sim pela dinâmica do sistema (de laje 

flutuante sobre manta anti-vibrátil), não é possível aferir a adequabilidade da solução proposta. No entanto, é 

indicado o seguinte requisito: 
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“Neste sentido recomenda-se a instalação de manta Getzner Sylomer (espessura mínima 28 mm), ou 

equivalente, a qual deverá proporcionar uma atenuação mínima de 20dBV nas frequências superiores a 16 Hz 

(frequência limite inferior para o ruido re-radiado).” 

Compete referir que causa estranheza a imposição de uma perda por inserção de 20 dBV para a frequência de 

16 Hz. A conceção de tal sistema irá implicar que a massa da laje da via seja muito elevada de modo a garantir 

uma frequência natural do sistema muito baixa. Refira-se que tal requisito poderá não ser compatível com o 

sistema de via em causa, uma vez que terá de se materializar no canal que será construído no âmbito da 

empreitada de toscos, mas respeitando o ditado pelos resultados do Estudo de Vibrações e pelas 

condicionantes da DCAPE.  

Em suma, os esclarecimentos apresentados apenas dissiparam parcialmente as dúvidas suscitadas pelo 

documento original, sendo que, mesmo após esses esclarecimentos e não tendo ocorrido qualquer alteração 

das estimativas iniciais, os níveis de vibração previstos para a fase de exploração não se afiguram plausíveis, 

estando a conduzir à definição de medidas de mitigação dispendiosas, muito provavelmente desnecessárias e 

de eventual impossibilidade ou acrescida dificuldade técnica. 

Face ao exposto, considera-se que a globalidade dos elementos entregues pelo proponente deveria demonstrar 

a exequibilidade deste projeto dentro de limites que, segundo os critérios adotados (Norma NP 2074:2015, 

para danos no edificado, e critério do LNEC, para incomodidade humana às vibrações), se podem considerar 

aceitáveis, respetivamente, ao nível do dano e ao nível da incomodidade no recetor, tanto para a fase de 

construção como de exploração. Atendendo às fragilidades do estudo e dos esclarecimentos apresentados, que 

não conseguiram demonstrar cabalmente o cumprimento das disposições enunciadas nem a viabilidade técnica 

das soluções a implementar, considera-se que a medida associada ao elemento 12 – Estudo Específico de 

Vibrações não foi concluída com sucesso. 

Conclusão: Apresentar em Fase Prévia ao Licenciamento, à Autoridade de AIA, para apreciação e pronúncia o 

seguinte Elemento: 

“Apresentar um novo Estudo de Vibrações que permita identificar adequadamente os impactes esperados nas 

fases de construção e de exploração, que possibilite a definição das correspondentes medidas de minimização e 

que indique a esperada eficácia das medidas a implementar. Também é indispensável assegurar a 

exequibilidade prática das medidas a implementar, cuja execução estará alocada a empreitadas posteriores e 

sem ligação direta com o presente procedimento, sob pena de se virem a revelar impraticáveis. 

O novo estudo terá obrigatoriamente de adotar metodologias suficientemente estabilizadas (sugere-se a 
adoção da metodologia da FTA ou equivalente) que permitam obter não só nível de vibração esperado no 
recetor como o esperado nível de ruído re-radiado devido à propagação de vibrações. O método deverá ser 
devidamente validado quanto aos resultados, não apenas em relação a outros valores obtidos em ações de 
monitorização do Metropolitano de Lisboa como por comparação com outras situações semelhantes e com os 
limites esperados, nomeadamente os selecionados para este projeto (NP 2074:2015 para dano patrimonial; 
Critério LNEC para vibração continuada e Critério LNEC para ruído re-radiado, no caso de incomodidade a 
vibrações). No caso de serem adotadas medidas de minimização que envolvam a colocação de mantas anti-
vibráteis, deverá ser apresentada a solução global (via férrea, manta e eventuais elementos resilientes 
adicionais) que permita a identificação da respetiva eficiência em função da frequência de excitação. Para a 
solução global a definir, deverá ser demonstrada a sua exequibilidade de implementação da mesma dentro das 
dimensões disponíveis após a finalização dos toscos.” 

13. Plano de Salvaguarda do Património Cultural, que compreenda todas as ações a implementar referentes à 
salvaguarda, monitorização, conservação e restauro, do património, quer numa fase prévia à obra, quer na fase 
de execução, quer na fase de exploração.  

Foi desenvolvido no RECAPE o Plano de Salvaguarda do Património Cultural (PSPC) para o Lote 1 que se 

apresenta no Anexo VI.2 do RECAPE (RACS-PE-AMB-LT1-000-AN-41106) do Anexo VI – Património e 
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Arqueologia (RACS-PE-AMB-LT1-000-AN-41006) (Volume 11.4), no qual se identifica para a área um vasto 

património classificado e em vias de classificação, destacando-se: 

 a Zona Especial de Proteção da Basílica da Estrela, classificada como Monumento Nacional pelo Decreto de 

16-06-1910, DG n.º 136, de 23-06-1910 / Decreto de 10-01-1907, DG n.º 14, de 17-01-1907; 

 a Zona Geral de Proteção da Igreja e antigo Convento de Nossa Senhora da Estrela, antigo Hospital Militar 

Principal, classificada como Monumento de Interesse Público pela Portaria n.º 250/2010, DR, 2.ª Série, n.º 

67, de 7-04-2010; 

 a Zona Especial de Proteção do Antigo Liceu de Pedro Nunes, classificado como Monumento de Interesse 

Público pela Portaria n.º 740-O/2012, DR, 2.ª série, n.º 248 (suplemento), de 24-12-2012; 

 e um troço do Aqueduto das Águas Livres, classificado como Monumento Nacional pelo Decreto n.º 

5/2002, DR, I Série-B n.º 42, de 19-02-2002 / Decreto de 16-06-1910, DG, n.º 136, de 23-06-1910. 

Refere-se que relativamente à salvaguarda arqueológica foram já realizados os trabalhos prévios de prospeção 

arqueológica e sondagens de diagnóstico, previstas na DIA e que todos os trabalhos objeto do PSPC serão 

realizados por uma equipa especializada em arqueologia, a qual deverá ser constituída por arqueólogos com 

competências e experiência nesta área. 

O PSPC apresenta a atualização da situação de referência e a avaliação dos impactes sobre o Património, 

Arqueológico, Arquitetónico e Etnográfico e são propostas medidas de Minimização. 

Apresenta-se ainda os conteúdos gerais a apresentar na formação e sensibilização dos trabalhadores, o plano 

de divulgação pública, as metodologias a aplicar na salvaguarda do Património Arquitetónico, bem como o 

Programa de Monitorização do Património Cultural (vide Anexo X.3 - Plano de Monitorização do Património 

Cultural (RACS-PE-AMB-LT1-000-AN-41310) (Volume 11.4), e que se encontra subdividido em duas vertentes 

uma relativa à monitorização do Património Arquitetónico e outra relativa à monitorização do Património 

Arqueológico. 

Os locais a monitorizar encontram-se definidos no Levantamento Patrimonial, Plano de Vistorias e Identificação 

de Patologias (RACS-PE-INT-LT1-000-NT-11500) e no Plano de Instrumentação e Monitorização (RACS-PE-INS-

LT1-000-MD-81001), com especial destaque para os imóveis de interesse patrimonial passíveis de afetação 

conforme o Quadro 1 do Plano de Monitorização do Património Cultural (Anexo X.3). 

De forma a salvaguardar o património construído de qualquer afetação, foi desenvolvido um Plano de 

Instrumentação e Monitorização (RACS-PE-INS-LT1-000-MD-81001), que permitirá detetar, quantificar e 

prevenir possíveis danos nas estruturas (por exemplo, ao nível do edificado) e deformações da superfície, bem 

como prevenir que eventuais deformações tenham consequências ao nível do edificado.  

Considera-se que foi dado cumprimento a este Elemento, essencialmente para a fase de obra, sendo o Plano 

omisso quanto à fase de exploração, questão que deverá ficar acautelada. 

Acresce que devido à proximidade da Estação da Estrela à Basílica da Estrela, bem imóvel classificado como 

Monumento Nacional (Decreto de 16-06-1910, DG, n.º 136, de 23-06-1910), considera-se que aqui se deverá 

igualmente proceder à monitorização deste elemento patrimonial. 

Note-se ainda que quanto ao estaleiro de frente de obra, a instalar junto ao poço de ventilação PV213, que 

ocupará parcialmente a antiga cantina do ISEG, com acesso far-se-á pela Rua Miguel Lupi, não foi possível uma 

observação direta do solo devido à presença deste edifício de apoio e do parque estacionamento asfaltado. 

A referência à existência de dois antigos conjuntos religiosos nesta área, o Mosteiro de Santa Brígida (atual 

ISEG) e o Convento do Santo Crucifixo (também designado Convento da Francesinhas, demolido em 1911), 
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conforme é constatável na figura seguinte, confere a esta área de afetação particular sensibilidade 

arqueológica. 

 

Figura 4 - Localização dos conventos situados na área de incidência do projeto: 1- Convento do Santo Crucifixo 

(ISEG); 2 - Convento de Santa Brígida; 3 - Convento de Nossa Senhora da Piedade da Esperança (fonte: 

http://lxconventos.cm-lisboa.pt/mapa/?conv=LxConv026, consultado a 11 de março de 2021) 

Dada a reconhecida especificidade das construções conventuais, designadamente ao nível da possível 

sobrevivência de áreas de necrópole associadas, a avaliação de impactes sobre o património arqueológico 

deveria ter considerado a eventualidade das ações arqueológicas de minimização contemplarem aqui a 

vertente de antropologia biológica.  

Assim, na área do PV213 deverá ser efetuada, previamente à obra, uma ação de diagnóstico arqueológico 

(sondagens), para aferir a estratigrafia do local, na área do estacionamento, ou após a demolição, na área do 

edifício da cantina. 

Do exposto, cumulativamente às áreas com património edificado identificados no PSPC deveria ter sido 

igualmente equacionado atribuir menção particular à área onde se localizará o troço final do Lote 1. 

Conclusão: Apresentar em Fase Prévia ao Licenciamento, à Autoridade de AIA, para apreciação e pronúncia o 

seguinte Elemento: 

“Rever o Plano de Salvaguarda do Património Cultural e outros planos conexos, de modo a compreender: 

Fase de construção e de exploração: 

(i) Apresentação trimestral de relatórios de acompanhamento e monitorização do património cultural 

arqueológico e edificado durante a fase de construção; 

(ii) Criação de um protocolo de gestão do risco para prevenção e resposta gradativa a incidentes/acidentes no 

edificado patrimonialmente relevante da área de afetação do projeto para a fase de construção e de 

exploração, definindo níveis de alerta e de intervenção; 

(iii) Prever a monitorização após a conclusão da fase de construção durante três anos e a apresentação 

semestral dos respetivos relatórios; 

(iv) Dada a proximidade da Estação Estrela à Basílica da Estrela, bem imóvel classificado como Monumento 

Nacional (Decreto de 16-06-1910, DG, n.º 136, de 23-06-1910), proceder à monitorização deste elemento 

patrimonial; 
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(v) Prever que na área do poço de ventilação PV213, dada a sensibilidade patrimonial, a realização, previamente 

à obra, de uma ação de diagnóstico arqueológico (sondagens) para aferir a estratigrafia do local, na área do 

estacionamento, ou após a demolição, na área do edifício da cantina.” 

18. Carta de Condicionantes à localização dos Estaleiros, manchas de empréstimo e depósito, com a 

implantação dos elementos patrimoniais identificados, a qual deve integrar o Caderno de Encargos da 

Obra; na fase obra a mesma deverá ser facultada a cada empreiteiro. 

Foi apresentada a Carta de Condicionantes do Património Cultural que corresponde à peça desenhada RACS-PE-
AMB-LT1-000-DW-41003 que integra o Anexo VI – Património e Arqueologia (RACS-PE-AMB-LT1-000-AN-41006) 
do RECAPE (Volume 11.4), e apresentada a Carta de Condicionantes geral (RACS-PE-AMB-LT1-000-DW-41003). 

Conclusão: Foi dado cumprimento a este Elemento. 

19. Análise da instalação de estaleiros, acessos à obra e áreas de empréstimo/depósito de inertes em locais 

situados a menos de 25 m das ocorrências patrimoniais, que deve ser condicionada ao mínimo necessário 

para a realização da obra. 

Refere-se que para esta fase foram já realizados trabalhos de prospeção arqueológica nas três áreas de 
estaleiro de frente de obra que se encontram em solo urbano impermeabilizado, não sendo possível uma 
observação direta do solo.  

Quanto a manchas de empréstimo e depósitos de terra “está previsto que os sedimentos e rochas que vierem a 
ser removidos sejam depositados em aterro certificado/licenciado na pedreira Soarvamil – Sociedade de Areias 
de Vale de Milhaços, em Corroios (…) uma antiga pedreira desativada onde, perante essas circunstâncias, 
qualquer vestígio patrimonial é inexistente”. 

As ações respeitantes á instalação dos estaleiros deverão ter acompanhamento arqueológico, em consonância 
com o disposto na DIA. 

Conclusão: Foi dado demonstrado o cumprimento deste Elemento. 

20. Cronograma da Obra, o qual deve compreender o tempo necessário à boa execução das medidas de 
salvaguarda do Património Cultural, nomeadamente para a realização de todos os trabalhos arqueológicos. 

Foi incluído no Anexo VI - Património e Arqueologia (RACS-PE-AMB-LT1-000-AN-41006) (Volume 11.4) é 
apresentado o cronograma da Obra (anexo VI.4) onde se inclui a execução das medidas de Salvaguarda do 
Património Cultural. 

Conclusão: Foi demonstrado o cumprimento deste Elemento. 

21. Elenco definitivo das espécies de porte arbóreo a abater e a transplantar assim como propostas de 

substituição dos exemplares em causa. 

Da análise da documentação apresentada no RECAPE considera-se que foi dada resposta adequada, com a 

apresentação do “Elenco Florístico” (Anexo V - RACS-PE-AMB-LT1-000-AN-41005). Contudo, registam-se 

algumas situações que não estão devidamente esclarecidas pelo que não se consideram passíveis de validação. 

Não está esclarecido a necessidade do abate das seguintes espécies: 

 Ficus elastica - Fe1 e Fe2. Peça desenhada “Elenco Florístico Frente Estação Estrela” (Des. 114968) – 

Ficheiro “RACS-PE-AMB-EST-EES-DW-42011-C” 

 Washingtonia filifera Wf1, Wf2, Wf3 e Wf4. Peça desenhada “Elenco Florístico Frente Estação Estrela” 

(Des. 114968) – Ficheiro “RACS-PE-AMB-EST-EES-DW-42011-C” quando, comparativamente, a 

Washingtonia filifera - Wf7 - Peça desenhada “Elenco Florístico Frente PV213” (Des. 114969) é a 

transplantar. 
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 Phoenix canariensis - Pc1, Pc2 e Pc4. Peça desenhada “Elenco Florístico Frente PV208” (Des. 114967) - 1 

cepo e dois espiques de palmeira das Canárias – Ficheiro “RACS-PE-AMB-PVE-208-DW-45010-C” 

Na Peça desenhada “Elenco Florístico Frente Estação Estrela” (Des. 114968) não está previsto o abate, mas sim 

o seu transplante, do exemplar único da espécie Phoenix canariensis (PAP 0.6m) ao contrário do referido no 

documento “Elenco Florístico” (Pág. 5-11) Anexo V. 

Não foram suficientemente caracterizadas, sobretudo, os exemplares previstos abater quer quanto à idade 

quer quanto ao “Valor Patrimonial” que deveria ter sido calculado e apresentado de modo a suportar a 

avaliação e a decisão, sobretudo, para os exemplares de porte arbóreo mais relevante, sendo que os mesmos 

são património botânico da cidade de Lisboa e como tal, a sua reposição deve ser considerada. 

As ações de preparação prévia, que são fundamentais para o sucesso das transplantações, e restante 

metodologia para o transplante para cada espécie não foram expostas. 

Não foram apresentadas propostas de substituição dos exemplares, cujo abate será efetivo. 

Face ao exposto, considera-se que este Elemento deve ser reformulado/complementado, pelo que deverá ser 

apresentado numa Fase Prévia à Obra para verificação.  

Conclusão: Apresentar em Fase Prévia à Obra à Autoridade de AIA, para apreciação e pronúncia o seguinte 

Elemento: 

“Apresentar o Elenco definitivo das espécies de porte arbóreo a abater e a transplantar com base no 

documento apresentado no RECAPE. O mesmo deve ainda contemplar alguns aspetos: 

1. Deve ser atualizado à data mais próxima do início de Fase Prévia à Obra. 

2. Propostas de substituição dos exemplares a abater. 

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

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

b. Washingtonia filifera Wf1, Wf2, Wf3 e Wf4 - Estação Estrela - quando, comparativamente, a 

Washingtonia filifera - Wf7 junto ao PV213 - é a transplantar. 

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

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

5. Os exemplares a abater devem ser caracterizados, sobretudo, os elementos de porte arbóreo mais 

relevantes: estado fitossanitário, idade e valor patrimonial. 

6. As ações de preparação prévia, fundamentais para o sucesso das transplantações, e restante 

metodologia para o transplante para cada espécie não foram expostas.” 

22. Estudo com análise e avaliação da “Paisagem Histórica Urbana” (pelos parâmetros do ICOMOS-Unesco) 

conforme recomendação da Unesco, o qual deverá integrar do ponto de vista paisagístico, em particular, 

as componentes do Projeto à superfície, e também em particular, as que se localizem em espaço público, 

de forma a minimizar os impactes em património, vegetação, e na bacia visual onde ocorrerão as 

alterações propostas, privilegiando a utilização de materiais e cores que permitam a sua integração e 

continuidade com a envolvente.  

Considera-se cumprida a apresentação formal deste elemento “Estudo da "Paisagem Histórica Urbana de 

Lisboa” que consta do Anexo XII do RECAPE (RACS-PE-AMB-LT1-000-AN-41012) (Volume 11.4). O estudo avaliou 

o Projeto, em particular, as componentes à superfície localizadas em espaço público, com a envolvente, do 
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ponto de vista paisagístico. No caso particular da construção da Estação da Estrela, a área do Hospital Militar 

Principal, atualmente vedada, será transformada num novo espaço público de acordo com o Programa 

Preliminar de arquitetura paisagista. Pelo exposto, considera-se que o Projeto traduz uma afetação menor do 

espaço urbano, mantendo a integridade da paisagem histórica urbana.  

Conclusão: Considera-se cumprido este Elemento. 

23. 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. 

De acordo com o Proponente “O sistema de lavagem por nebulizador apresenta o risco de proliferação de 

Legionella por promover a presença de aerossóis inaláveis.” pelo que, e nesses termos, considera que “(…) este 

equipamento apresenta risco para a saúde pública (…)” potenciado pela sua utilização “(…) em particular entre 

março e maio e setembro a outubro.” O exposto contraria a utilização muito frequente de nebulizadores e 

sistemas afins em inúmeros espaços públicos e ambientes de exposições ao ar livre, entre os quais se poderia 

citar a Expo 98 por ser um dos mais relevantes acontecimentos no passado, relativamente, recente. Contudo, 

embora se considere adequada a medida remete para a sua eventual aplicação, pelo que a mesma constitui 

apenas uma das soluções.  

Mais se refere que os argumentos quanto “(…) a instalação de nebulizador é desaconselhada pelo fato de 

alterar localmente as condições de humidade e temperatura, o que se poderá refletir negativamente no ciclo 

vegetativo dos elementos arbóreos que se pretende proteger.” não é correto em toda a sua apreciação. Tal 

depende das espécies em causa, assim como da hora a que essa operação de ativação dos nebulizadores seja 

acionada. Nesta sequência, inúmeras espécies nos espaços verdes não poderiam ser regadas com os diversos 

sistemas de rega implementados que, frequentemente, não observam tais critérios. 

Face ao exposto, considera-se que não se apresentaram soluções suficientemente adequadas, tal como 

solicitado, como se suportou nas alegações apenas numa das técnicas ativas possíveis e que a mesma 

pressupõe uma eventual aplicação. 

O controlo de poeiras na origem, tal como o proponente pretende, reduzindo assim, muito substancialmente, o 

alcance e o propósito da medida da DIA, é uma medida ativa que deve ser sempre executada no âmbito do 

cumprimento de várias preocupações ambientais, incluindo o da saúde pública. Pelo que, a sua execução, que 

é, naturalmente, correta e deve de facto ser materializada, não invalida a aplicação de outras soluções 

complementares e mais eficientes no que à vegetação diz respeito. 

Assim, a medida deve transitar para a DCAPE, com a sua redação adaptada, e o proponente deve apresentar, 

em Fase Prévia à Obra, as várias soluções possíveis de materializar e a aplicar no que à vegetação diz respeito a 

par de como as pretende aplicar de modo a permitir a sua avaliação/ponderação atempadamente.   

Conclusão: Apresentar em Fase Prévia à Obra à Autoridade de AIA, para apreciação e pronúncia o seguinte 

Elemento: 

“Apresentar 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. A sua aplicação deve ser caracterizada 

quanto à sua forma de aplicação, períodos do dia, tempos de aplicação e, eventualmente, a espécie a que cada 

uma das soluções se possa dirigir/adequar. Complementarmente, implementar todas as medidas mais 

adequadas na fonte de emissão das poeiras.” 

24. Soluções relativas à proteção da vegetação ao fluxo de ar quente proveniente dos poços de ventilação, que 

os mesmos projetam para a superfície.  
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O proponente refere que “(…) Da avaliação da situação existente no PV208, não se verifica impacte negativo na 

vegetação envolvente, na vegetação mais próxima a esta estrutura.(...)” e que por “Por analogia e tendo as 

características similares do PV213, e tem em conta que o material vegetal presente não tem nenhuma 

singularidade, quer em termos de espécies ou de desenvolvimento são espécies características ornamentais 

adaptadas a jardins e espaços urbanos, sendo por isso resistentes perspetiva-se que esta medida não se 

justifique para o lote 1.”  

Com base no exposto pelo proponente, considera-se que a medida deve manter-se na DCAPE, mas transitando 

para a Fase de Exploração, sobretudo, no que diz respeito ao PV213. Nessa fase deve ser avaliada a sua 

pertinência com base numa observação dos efeitos sobre a vegetação envolvente devendo ser realizado um 

registo da situação de referência antes de este entrar em funcionamento. 

Conclusão: Incluir na Fase de Exploração a seguinte Medida de Minimização: 

“Realizar uma avaliação do estado da vegetação existente junto à saída dos poços de ventilação no sentido de 

determinar os efeitos do fluxo de ar quente proveniente dos mesmos e que são projetados para a superfície. A 

referida avaliação deve considerar o momento antes da entada em funcionamento dos dois poços de ventilação 

e, posteriormente, após a entrada destes em funcionamento. A verificar-se afetação devem ser 

apresentadas/implementadas medidas que minimizem os efeitos sobre a vegetação que se situa na sua 

envolvente.” 

26. Plano de Integração Paisagística das Obras, de forma a garantir o enquadramento paisagístico adequado 

que garanta a atenuação das afetações visuais associadas à presença das obras e respetiva integração na 

área envolvente.  

O proponente refere que “A vedação prevista para os Estaleiros será em chapa metálica galvanizada branca e 

nervurada apoiada em prumos cravados em maciços de betão.” e que “Para minimizar o impacto visual do 

tapume na frente da calçada da Estação da Estrela propõe-se a aplicação no referido tapume de uma imagem 

estilizada da fachada do Convento Nossa Senhora da Estrela - Antigo Hospital Militar.”.  

O objetivo da medida é que todas as intervenções em espaço público, que determinem a utilização de 

vedações, sobretudo, no caso em que as mesmas se prolonguem no tempo, devam ter tratamento ao nível da 

aplicação de motivos que minimizem o impacte visual da sua presença e, eventualmente, sejam, inclusivamente 

atrativas do ponto de vista estético.  

Quanto à proposta em termos de temática, face às extensas e inúmeras possibilidades assim como de ideias, ao 

nível artístico, não se emitem apreciações, entendendo-se apenas que essa matéria deve caber ao proponente. 

Importa, sobretudo, que todas as vedações sejam objeto de tratamento estético e que os motivos a aplicar ou a 

considerar traduzam algo de positivo e atrativo de modo a que o espaço público possa ficar dotado de algum 

valor visual acrescido. 

Face ao exposto, e porque não foram apresentadas soluções, em termos de imagens, considera-se que a sua 

formalização deve ocorrer em Fase Prévia à Obra.  

Conclusão: Apresentar em Fase Prévia à Obra à Autoridade de AIA, para apreciação e pronúncia o seguinte 

Elemento: 

“Apresentar o Plano de Integração Paisagística das Obras, de forma a garantir o enquadramento paisagístico 

adequado que garanta a atenuação das afetações visuais associadas à presença das obras e respetiva 

integração na área envolvente. Este deve contemplar a aplicação de soluções estéticas a todas as vedações que 

se situem em espaço público, sobretudo, as que se prolongarem no tempo.” 

27. Projeto de iluminação exterior às estações – Estrela e Santos – acautelando todas as situações que 
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conduzam a um excesso de iluminação artificial, com vista a minimizar a poluição luminosa. O 

equipamento a propor deve assegurar a existência de difusores de vidro plano, fonte de luz oculta e feixe 

vertical de luz de forma a assegurar a redução da iluminação intrusiva. Devem ser apresentadas, em 

RECAPE, as soluções a adotar. 

O proponente refere que “O Projeto de Execução da Iluminação exterior para a Estação Estrela ainda não se 

encontra desenvolvido, o mesmo será desenvolvido no âmbito da Empreitada de Acabamentos, o qual terá 

como requisitos o solicitado na DIA, e propondo-se o seu reporte à APA em fase de Pós-AIA.”. De acordo com o 

exposto a referida informação será apresentada em data posterior. Tendo em consideração que não foi 

apresentada nenhuma informação técnica que dê resposta ao solicitado considera-se que as mesmas devem 

ter lugar na Fase Prévia à Obra, com uma redação mais adequada em termos técnicos. 

Conclusão: Apresentar em Fase Prévia à Obra à Autoridade de AIA, para apreciação e pronúncia o seguinte 

Elemento: 

 “Apresentar a ficha técnica do tipo de luminárias a utilizar no espaço público exterior que venha a ser 

contemplado no Projeto de Iluminação para as áreas que venham a ser objeto deste. O equipamento a propor 

deve assegurar a existência de difusores de vidro plano, fonte de luz oculta e feixe vertical de luz de forma a 

assegurar a redução da iluminação intrusiva, cujo objetivo visa acautelar todas as situações que conduzam a 

um excesso de iluminação artificial, com vista a minimizar a poluição luminosa.” 

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

 
1. Tendo como base a listagem “Medidas de Minimização Gerais da Fase de Construção”, disponível no portal 

da APA, rever e adequar as que se apliquem ao Projeto de Execução que vier a ser desenvolvido. 

2. Relativamente às Medidas de Minimização Específicas apresentadas no EIA, devem as mesmas ser revistas 

de acordo com o Projeto de Execução que vier a ser definido. 

3. As medidas de minimização devem integrar o Caderno de Encargos e serem consideradas no Plano de 

Gestão Ambiental. 

A proposta do Plano de Gestão Ambiental (PGA) encontra-se no Anexo XI do RECAPE (RACS-PE-AMB-LT1-000-
AN-41011) (Volume 11.4) e este integra as medidas de minimização veiculadas no Cadernos de Encargos, que 
por sua vez teve por base o EIA e respetivos elementos adicionais e a DIA a que agora se pretende dar 
cumprimento. 

Este prevê um Responsável pela Gestão do Património Cultural, que corresponderá ao Arqueólogo autorizado 
pela DGPC a exercer as funções de direção científica e de trabalhos de campo de acordo com as disposições 
legais e regulamentares em vigor. 

Considera-se que o Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) deve ser atualizado de acordo com 
as orientações constantes da presente decisão. 

Conclusão: Apresentar em Fase Prévia ao licenciamento à Autoridade de AIA para apreciação e pronúncia, o 
seguinte Elemento: 

“Apresentar o Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO), atualizado.” 
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FASE DE ELABORAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO E DO RECAPE 

 

5. Solicitar parecer prévio à DGPC, mediante apresentação de elementos de Projeto de arquitetura, em 

consonância com a listagem para instrução de pedido de informação prévia/Projeto de arquitetura, para 

os imóveis situados em servidão administrativa do património cultural (zonas gerais e especiais de 

proteção) que venham a ser afetados pelo Projeto de Execução. 

Conforme referido no RECAPE, a Igreja e antigo Convento Nossa Senhora da Estrela - Antigo Hospital Militar 

(Monumento de Interesse Público), não é afetado, apenas a respetiva ZEP. Aqui, o edifício da antiga farmácia 

do Hospital Militar da Estrela (interferência 112), que se localiza dentro da área de proteção ao Antigo Hospital 

Militar, é afetado para a integração dos acessos da futura Estação da Estrela neste edifício. Este projeto (PIP) já 

foi objeto de uma primeira análise por parte da DGPC, que, entretanto, recebeu resposta do Metropolitano de 

Lisboa às condicionantes emitidas. Neste local está prevista a demolição e reconstrução do “miolo” do edifício 

preservando as suas fachadas. Está prevista a tomada de um conjunto de medidas construtivas para não causar 

danos na estrutura do edifício, nomeadamente a sustentação e o travamento de todas as fachadas e o reforço 

das fundações e será objeto de monitorização (Plano de Instrumentação e Monitorização - RACS-PE-INS-LT1-

000-MD-81001 apresentado no Anexo III do RECAPE (RACS-PE-AMB-LT1-000-AN-41003), (Volume 11.4). 

A versão definitiva do projeto da Estação da Estrela, incluindo arranjos exteriores, após aprovação do projeto 

pela DGPC deverá ser remetida à Autoridade de AIA para que conste no processo.  

Considera-se que se encontra previsto o cumprimento desta Medida de Minimização, na fase de construção, no 

entanto convém ressalvar a preocupação durante a fase de construção com possíveis movimentos originados 

pela escavação dos túneis que possa levar a assentamentos e assim a possíveis impactes no património 

construído, pelo que é essencial assegurar uma monitorização contínua e sejam previstas as condições para 

interrupção da obra caso se identifiquem situações críticas, os quais já foram contemplados no âmbito da 

apreciação do Elemento 13 (PSPC). 

Conclusão: Esta Medida de Minimização foi considerada no PE, devendo a versão definitiva do projeto da 

estação da Estrela, incluindo arranjos exteriores, após aprovação da DGPC ser remetida à Autoridade de AIA 

para que conste no processo. 

Conclusão: Considerar o seguinte Elemento: 

“Apresentar a versão definitiva do projeto da Estação da Estrela, incluindo arranjos exteriores, após aprovação 

da DGPC para que conste no processo.” 

6. A equipa de trabalhos arqueológicos deve ser previamente autorizada pela DGPC. Esta deve integrar 

arqueólogos com experiência comprovada na vertente náutica e subaquática, com um mínimo de 5 anos de 

experiência e conhecimento técnico, científico e historiográfico adequado à sensibilidade da área de trabalho, 

bem como conservadores-restauradores. Deve efetuar a consulta dos processos relativos aos sítios 

arqueológicos do Arquivo do CNANS e da Carta Arqueológica Subaquática. 

Esta medida foi essencialmente desenhada para aplicação na área de interface ribeirinho abrangido pelo 

projeto, pelo que não se aplica a este lote.  

No entanto, conforme o RECAPE refere, para esta fase, foi autorizado pela DGPC a execução de trabalhos 

arqueológicos e o respetivo Relatório Final de Trabalhos Arqueológicos foi aprovado a 4 de março do corrente 

ano. 

Conclusão: Não se aplica ao Lote 1. 
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7. Demonstrar que o desenvolvimento do Projeto de Execução procurou evitar a afetação direta das 

ocorrências patrimoniais identificadas ou justificar a inevitabilidade dessa afetação. Na fase da elaboração 

do Projeto de Execução, quando por razões técnicas do Projeto, não houver possibilidade de proceder a 

alterações pontuais de traçado ou de localização dos respetivos componentes, a destruição total ou parcial 

de uma ocorrência patrimonial deverá ser assumida no RECAPE como inevitável. Deve ficar também 

expressamente garantida a salvaguarda pelo registo arqueológico da totalidade dos vestígios e contextos 

a afetar diretamente pela obra, independentemente do seu meio. No caso de elementos arquitetónicos, 

através de registo gráfico, fotográfico e da elaboração de memória descritiva; no caso de sítios 

arqueológicos, através da sua escavação integral. 

Refere-se no RECAPE que em conformidade, designadamente com o Anexo VI - Património e Arqueologia 

(RACS-PE-AMB-LT1-000-AN-41006) (Volume 11.4), que inclui o PSPC, se verifica a salvaguarda a afetação de 

quaisquer ocorrências patrimoniais, quer através da implantação do traçado, quer através dos trabalhos 

arqueológicos efetuados e previstos para a fase de execução. 

Conclusão: Esta Medida de Minimização foi considerada no PE. 

9. Desenvolver o Projeto de Execução e as respetivas medidas de minimização de forma a salvaguardar os 

aspetos identificados nos pareceres das entidades consultadas em sede de AIA (Câmara Municipal de Lisboa, 

REN – Rede Elétrica Nacional e Lisboa Gás – GDL). 

De acordo com o mencionado no RECAPE foram estabelecidos estes contactos e integrados no PE as respetivas 

medidas propostas por estas entidades. 

Conclusão: Esta Medida de Minimização foi considerada no PE. 

10. Desenvolver o Projeto de Execução e as respetivas medidas de minimização de forma a salvaguardar os 

aspetos identificados pelas entidades que se pronunciaram no âmbito da Consulta Pública efetuada 

(Condomínio Torre Vicentina, ISEG, parque Escolar, IMT, Turismo de Portugal, Junta de Freguesia da Estrela, 

GEOTA, APL Carris e EDP). 

De acordo com o mencionado no RECAPE foram estabelecidos estes contactos e integrados no PE as respetivas 

medidas propostas por estas entidades. 

Conclusão: Esta Medida de Minimização foi considerada no PE. 

11. Prever um sistema de drenagem que inclua medidas e soluções que assegurem a eficaz drenagem da água e 

a salvaguarda das condições de total segurança de pessoas e bens. O Projeto de Execução terá, portanto, 

que contemplar os necessários dispositivos para uma boa adaptação à situação de risco de cheias 

identificadas na Situação de Referência. Conceber uma solução técnica que impeça a entrada das águas 

para os pisos em cave, fundamentalmente em caso de ocorrência de fenómenos meteorológicos extremos 

associados a pluviosidade. Esta situação é particularmente relevante em toda a zona que se desenvolve a 

jusante da estação Santos. 

O PE prevê a instalação de infraestruturas de drenagem para recolha das águas da via, sendo estas bombados e 

conduzidas à rede municipal existente. Estes efluentes serão provenientes apenas das lavagens e manutenções, 

uma vez que o projeto prevê a impermeabilização total dos túneis. 

Como o Lote 1 se situa a montante da Estação Santos, a profundidades entre os 25 e os 60 metros, e com 

caudais de drenagem muito reduzidos, não se vislumbram riscos de cheias nem de agravamento das condições 

de drenagem existente. 

Na fase da escavação e sustimento, o projeto prevê um sistema de drenagem construtiva na frente e em 

avanço, e o projeto de estaleiro prevê um sistema provisório de captação, decantação e bombagem dos 

efluentes para a superfície, que depois de tratados serão conduzidos à rede municipal existente. 
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Conclusão: Esta Medida de Minimização foi considerada no PE. 

13. Prever a reposição das áreas de espaço público afetadas, algumas de muito recente intervenção respeitando 

os Projetos que lhe deram forma. Eventuais alterações do desenho do espaço e/ou dos materiais devem ser 

consultados os autores do referidos Projetos. As intervenções a realizar devem observar o seguinte: a utilização 

de materiais - inertes e vivos - de elevada qualidade/durabilidade; a continuidade formal e visual/estética de 

materiais; a não disrupção do desenho do espaço público existente e a adoção de soluções que não conduzam à 

descaracterização e à perda de identidade dos locais objeto de intervenção.  

Refere-se no RECAPE que “A reposição das áreas de espaço público serão objeto de projeto específico a 

apresentar no âmbito da Empreitada de Acabamentos respeitando os princípios enunciados na MM. 13 e de 

acordo com as propostas apresentada pelo ML no âmbito do Programa Preliminar.”  

Face ao exposto regista-se um compromisso por parte do proponente na observância futura da presente 

medida. Contudo, a compatibilização requerida, entre o existente e o novo, dado não ter sido 

realizada/demonstrada em fase de RECAPE, por ser ainda, relativamente, prematuro, face à necessidade de 

compatibilização dos diversos projetos de especialidades, deve ser demonstrada através de peças finais dos 

desenhos de projeto para o espaço público numa fase em que permita a sua análise e aprovação.  

Conclusão: Apresentar em Fase Prévia à Obra à Autoridade de AIA, para apreciação e pronúncia o seguinte 

Elemento: 

“Demonstrar a compatibilização dos espaços públicos existentes com a reposição das áreas de espaço público 

afetadas através da apresentação das respetivas peças desenhadas finais. A reposição das áreas de espaço 

público afetadas, algumas de muito recente intervenção, deve respeitar os Projetos que lhe deram forma. Para 

eventuais alterações do desenho do espaço e/ou dos materiais devem ser consultados os autores dos referidos 

Projetos. As intervenções a realizar devem observar o seguinte: a utilização de materiais - inertes e vivos - de 

elevada qualidade/durabilidade; a continuidade formal e visual/estética de materiais; a não disrupção do 

desenho do espaço público existente e a adoção de soluções que não conduzam à descaracterização e à perda 

de identidade dos locais objeto de intervenção.” 

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

carbónica. Selecionar equipamentos de elevado rendimento/eficiência energética. 

Refere-se no RECAPE que não estando ainda definidos os acabamentos, uma vez que a empreitada é relativa à 

construção dos toscos, só se pode avaliar do potencial de reutilização dos materiais sobrantes noutras 

empreitadas. 

Os projetos de execução relativos aos acabamentos ainda não se encontram desenvolvidos, os mesmos irão ser 

desenvolvidos no âmbito da empreitada de acabamentos o qual terá como requisitos o solicitado na DIA, e 

propondo-se o seu reporte à APA em fase de Pós-AIA. 

Conclusão: Não é possível verificar a inclusão desta Medida de Minimização no PE. Deve manter-se como 

Medida de Minimização para o PE. 

16. Acautelar todas as situações que possam conduzir a um acréscimo dos níveis de vibração, tanto os sentidos 

pela população que se localiza no edificado sobrejacente ao projeto como os sofridos pelas edificações mais 

sensíveis, com vista a minimizar a sua interferência com o edificado e a incomodidade sentida pela população. O 

projeto deverá integrar soluções tecnológicas que minimizem a geração e propagação de vibrações para a 

envolvente, sendo sempre recomendada como primeira abordagem a redução na fonte. 

Segundo o mencionado pelo proponente esta situação foi prevista no Estudo das Vibrações apresentado Anexo 

VII – Estudo das Vibrações (RACS-PE-AMB-LT1-000-AN-41007) (Volume 11.4) do RECAPE. Foi também efetuado 

o Levantamento Patrimonial, plano de vistorias e identificação de patologias (RACS-PE-INT-LT1-000-NT-11500) 

e desenvolvido o Plano de Instrumentação e Monitorização (RACS-PE-INS-LT1-000-MD-81001) e a Análise de 
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Risco dos Edifícios e Infraestruturas ao Longo do Traçado (RACS-PE-INS-LT1-000-MD-81000) estes elementos 

são apresentados no Anexo III - Elementos do PE e Empreitada (RACS-PE-AMB-LT1-000-AN-41003) (Volume 

11.4) do RECAPE. 

No que respeita ao cumprimento desta medida apenas são indicadas informações gerais sobre os elementos a 

considerar na minimização de vibrações. No entanto, ao contrário do que seria de esperar e atendendo ao facto 

dos materiais a aplicar terem de assegurar um elevado desempenho ao longo de toda a vida útil do projeto e de 

se compatibilizarem entre si para evitar as fragilidades do sistema, ao nível das frequências de ressonância, não 

foram facultadas as características técnicas específicas de cada uma das soluções nem a eficiência esperada, 

para os vários recetores, ao longo da vida útil do projeto.  

Novamente se salienta que, o facto de o proponente ter optado por fazer duas empreitadas separadas entre os 

“toscos” e a via-férrea cria uma dificuldade adicional não apenas à avaliação, mas principalmente à segunda 

empreitada que terá de conviver com as disposições definidas em sede do presente procedimento sem 

qualquer intervenção no mesmo. Tal relevância é ainda maior quando, qualquer decisão que seja tomada no 

presente momento de avaliação possa por em causa a viabilidade técnica da futura fase do projeto. A 

integração das diversas componentes do projeto deveria estar devidamente acautelada e ser demonstrada no 

âmbito deste RECAPE. Não foi o caso. 

Esta medida, dadas as limitações impostas pelas estimativas apresentadas, a ausência de informação técnica 

específica da solução a implementar (e dos respetivos materiais), a ausência de demonstração da 

compatibilidade entre as diversas componentes do projeto – necessárias em função dos resultados contidos no 

RECAPE, Anexos e Esclarecimentos e a indicação de que não poderá ocorrer qualquer tipo de alteração da 

solução preconizada em sede de RECAPE, não se pode considerar devidamente acautelada. 

Conclusão: Não é possível verificar a inclusão desta Medida de Minimização no PE. Deve manter-se como 

Medida de Minimização para o PE e, atendendo à necessária reformulação do estudo de vibrações, estas 

medidas devem ser reequacionadas e redimensionadas em função dos resultados obtidos e da compatibilização 

com o projeto da Via Férrea. 

17. Acautelar todas as situações que possam conduzir a um acréscimo dos níveis de ruído, devendo o projeto 

contemplar as soluções resultantes dos Estudos a efetuar. 

Uma vez que não se considerou adequado o Estudo Acústico efetuado, não se considera que o Projeto de 

Execução tenha dado cumprimento a esta Medida de Minimização. 

Conclusão: Não é possível verificar a inclusão desta Medida de Minimização no PE. Esta Medida deve ter em 

conta o resultado da reformulação do Estudo de Ruído. Assim, deve manter-se a seguinte Medida de 

Minimização a incluir no PE: 

“Acautelar todas as situações que possam conduzir a um acréscimo dos níveis de ruído, devendo o projeto 

contemplar as soluções resultantes dos Estudos de Ruído a reformular.” 

18. Considerar a possibilidade de introdução de filtros nos Poços de Ventilação. 

Refere-se no RECAPE que a introdução de filtros nos Poços de Ventilação é uma situação que não se tem 

verificado necessária na rede do Metropolitano., não existindo evidências que a exaustão do sistema de 

ventilação da rede do Metropolitano constitua um fator de degradação da qualidade do ar. 

Refere-se, no entanto que para a mitigação desta questão na fonte, o Metropolitano de Lisboa encontra-se a 

adquirir um novo equipamento de esmerilagem que simultaneamente aspira as partículas metálicas.  

Adicionalmente está a decorrer a implementação de um sistema de controlo da qualidade do ar interior nas 

estações que permitirá monitorizar em permanência a qualidade do mesmo e, sendo necessário, poderá ser 

considerada a adaptação dos sistemas de ventilação em conformidade. 
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Considera-se justificada a não consideração desta Medida de Minimização no Projeto de Execução.  

Conclusão: Não é necessária a consideração desta Medida de Minimização no PE. 

FASE PRÉVIA À EXECUÇÃO DA OBRA 

 

19. Efetuar medições dos níveis estáticos nas captações mencionadas com as referências 1; 2; 3; 7 e 9 (referidas 

no Anexo 3 dos Elementos Adicionais ao EIA) com o objetivo de caracterizar a situação de referência (anterior à 

obra) de modo a permitir avaliar eventuais impactes das escavações no rebaixamento dos níveis estáticos das 

captações privadas mais próximas. Com vista a essa avaliação, deverá estender-se a medição dos níveis 

também, à fase de obra. Deverão ser previstas medidas de minimização/compensação de eventuais impactes, 

para o caso em que se venha a verificar a ocorrência de rebaixamento dos níveis imputáveis aos trabalhos da 

obra. 

Conforme já referido, considera-se de condicionar o projeto de Execução à medição dos níveis estáticos das 

captações acima identificadas, para além da monitorização dos níveis das captações constantes do Relatório 

Base, deverão também ser consideradas as captações indicadas na Tabela 33, com as designações FO1 e FO2 e 

ainda a captação com a referência 10, atribuída pela APA/ARHTO, com o código de utilização 

A010833.2020.RH5A e com as coordenadas: X -9,15589 e Y 38,70993. 

Conclusão: Deve prever-se a seguinte Medida de Minimização: 

“Efetuar medições dos níveis estáticos nas captações mencionadas com as referências 1; 2; 3; 7 e 9 (referidas no 

Anexo 3 dos Elementos Adicionais ao EIA), assim como na captação com a referência 10 (atribuída pela 

APA/ARHTO), com o código de utilização A010833.2020.RH5A e com as coordenadas: X -9,15589 e Y 38,70993, 

e nas captações indicadas na Tabela 33, com as designações FO1 e FO2, com o objetivo de caracterizar a 

situação de referência (anterior à obra) de modo a permitir avaliar eventuais impactes das escavações no 

rebaixamento dos níveis estáticos das captações privadas mais próximas. Com vista a essa avaliação, deverá 

estender-se a medição dos níveis também, à fase de obra. Prever medidas de minimização/compensação de 

eventuais impactes, para o caso em que se venha a verificar a ocorrência de rebaixamento dos níveis imputáveis 

aos trabalhos da obra.”. 

21. Divulgar o programa de execução das obras à população interessada, designadamente à população 

residente na área envolvente. A informação disponibilizada deve incluir o objetivo, a natureza, a localização da 

obra, as principais ações a realizar, respetiva calendarização e eventuais afetações à população, 

designadamente a afetação das acessibilidades. 

22. Implementar um mecanismo de atendimento ao público para esclarecimento de dúvidas e atendimento de 

eventuais reclamações. 

De acordo com o RECAPE o ML possui um plano de comunicação e de atendimento ao público em que são 

estalecidas as linhas gerais das ações, nomeadamente, a divulgação da execução das obras à população e de 

atendimento ao público, sendo que algumas já decorrem da normal atividade do ML. No Anexo IX – Gestão de 

Impactes apresenta-se o plano de comunicação à população, o qual será parte integrante do PGA a 

implementar. 

Conclusão: Manter estas Medidas de Minimização. 

23. Realizar ações de formação e de sensibilização ambiental para os trabalhadores e encarregados envolvidos 

na execução das obras relativamente às ações suscetíveis de causar impactes ambientais e às medidas de 

minimização a implementar, designadamente normas e cuidados a ter no decurso dos trabalhos (incluído no 

Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra).  
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Refere-se no RECAPE que no PGA a desenvolver serão descritos os conteúdos das ações de formação de 

sensibilização ambiental para os trabalhadores da Obra. No Anexo XI – Proposta de PGA do RECAPE são 

apresentadas as diretrizes do plano de sensibilização ambiental a desenvolver, designadamente, envolvendo 

como principais obrigações em matéria de ambiente e património cultural: 

1. Apresentação do Sistema de Gestão Ambiental (SGA) a implementar em obra 

2. Ação de Acolhimento Ambiental 

3. Identificação dos impactes ambientais associados às atividades, Medidas de Minimização e Prevenção 

dos Impactes Ambientais (Plano de Gestão Ambiental, procedimentos e instruções de trabalho 

4. Obrigações de conformidade, em particular, requisitos legais aplicáveis 

5. Cuidados no manuseamento de materiais e substâncias químicas 

6. Princípios da Gestão de Resíduos (PGR / PPGRCD) 

7. Identificação das Medidas Minimização do Ruído e Vibrações no estaleiro e nas zonas adjacentes à obra 

8. Princípios de gestão de Solos 

9. Identificação das medidas Ambientais a cumprir nas operações de manutenção a máquinas e 

equipamentos 

10. Medidas de Preservação e proteção do Património Cultural e Arqueológico 

11. Apresentação do Plano de Emergência Ambiental 

Conclusão: Esta Medida de Minimização foi considerada. 

24. Elaborar um Plano de Trabalhos de todos os trabalhos afetos à empreitada e que inclua, outros aspetos 

relevantes da empreitada.  

25. Implementar o Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra, constituído pelo planeamento de todos os 

elementos das obras, identificação e pormenorização das medidas de minimização a implementar na fase da 

execução das obras, e respetiva calendarização.  

No Anexo III do RECAPE apresenta-se o cronograma detalhado da empreitada, o qual servirá de base para 

programar todas as ações a incluir no plano de acompanhamento ambiental da Obra, como sejam 

implementação das medidas de minimização, planos de monitorização etc. 

Verifica-se igualmente que no Anexo VI - Património e Arqueologia (RACS-PE-AMB-LT1-000-AN-41006) (Volume 

11.4) é apresentado o cronograma da Obra (anexo VI.4) onde se inclui a execução das medidas de Salvaguarda 

do Património Cultural. 

Conclusão: Esta Medida de Minimização foi considerada. 

26. Reutilizar, de preferência no projeto, as terras sobrantes da escavação. As restantes, sempre que possível e 

que os materiais tenham características geotécnicas adequadas, podem ser utilizadas em obras 

geograficamente próximas onde haja necessidade de aterro. O depósito definitivo das terras em vazadouro 

deverá ser feito em último recurso de modo a diminuir os impactes negativos relacionados com o transporte 

e deposição daquelas terras. Neste caso, as terras sobrantes devem ser utilizadas preferencialmente na 

recuperação ambiental e paisagística de explorações e/ou pedreiras. 

Sobre a reutilização, de preferência no projeto, das terras sobrantes de escavação foi identificada no RECAPE 

uma empresa (SOARVARMIL, concelho de Almada) para encaminhamento dos materiais escavados para 

utilização na recuperação ambiental e paisagística da Pedreira, tal como consta nesta Medida. Refere-se ainda 
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que a fração de calcários cristalinos será conduzida para a produção de britas e agregados, não se especificando 

se esta operação será desenvolvida nesta empresa ou em outro local. Esta questão importa esclarecer já que, 

segundo o RECAPE, os calcários (s.l.) perfazem cerca de 80% do volume dos materiais escavados (144 626 m3 de 

um total de 184 635 m3), pelo que importa avaliar os impactes do seu transporte para o local de britagem se 

não for o referido na margem sul. Verifica-se ainda que a eventual utilização destas terras em obras 

geograficamente próximas está a ser avaliada com a Camara Municipal de Lisboa a qual à data, segundo o 

relatório, já possui informação sobre disponibilidade, natureza e quantidade dos materiais escavados. 

Conclusão: Esta Medida de Minimização foi considerada. 

27. Prever a colocação de barreiras para minimizar a dispersão de partículas e lamas e a rega da área de 

circulação, de forma a minimizar a afetação das ocorrências patrimoniais, nomeadamente nos bens imóveis 

classificados ou em vias de classificação. 

O RECAPE refere que nos estaleiros a instalar nas frentes de obras se encontra prevista a implementação de 

sistema de lavagem de rodados, informação que se verifica estar presente na Proposta de PGA apresentado no 

Anexo XI do RECAPE (Volume 11.4), salientado ainda que a implementação de medidas de minimização 

relativas à suspensão de poeiras é também uma medida exigida no Caderno Encargos -Anexo II CEJ- Gestão 

Ambiental. 

Conclusão: Esta Medida de Minimização foi considerada. 

28. Prever a execução de sondagens arqueológicas prévias de diagnóstico complementar nas áreas de afetação 

à superfície, nomeadamente nos poços de acesso e estações a construir. 

Foram efetuadas duas sondagens de diagnóstico, com uma área total de 100 m², no local da Estação da Estrela: 

- Sondagem 1 – com cerca de 12,50 m por 4 m, implantada em zona de jardim, no lado NO do espaço; 

- Sondagem 2 – com cerca de 10,60 m por 4,80 m, implantada na zona de jardim, no lado NO do espaço. 

Foi identificada uma sequência de depósitos de cronologia Contemporânea que se encontravam a cobrir um 

conjunto de estruturas negativas de funcionalidade indeterminada, provavelmente relacionadas com a 

existência de antigas árvores no local, tal como referido anteriormente e onde foram recolhidos materiais 

arqueológicos, muito fragmentados, inseridos nos séculos XVIII e XX. 

Destes trabalhos resultou um Relatório Final de Trabalhos Arqueológicos que foi aprovado pela DGPC a 4 de 

março do corrente ano. Neste encontra-se preconizado que, posteriormente, em fase de execução da obra, 

seja efetuado o acompanhamento arqueológico de todos os trabalhos de escavação e afetação de solos, até à 

cota de substrato geológico. O resultado destes trabalhos consubstanciou-se no Relatório do fator Património 

que consta no Anexo VI do RECAPE - RACS-PE-AMB-LT1-000-AN-41106 (Volume 11.4). 

Quanto ao estaleiro de frente de obra, a instalar junto ao poço de ventilação PV213, que ocupará parcialmente 

a antiga cantina do ISEG, com acesso a efetuar-se pela Rua Miguel Lupi, não foi possível uma observação direta 

do solo devido à presença deste edifício de apoio e do parque estacionamento asfaltado. 

A referência à existência de dois antigos conjuntos religiosos nesta área, o Mosteiro de Santa Brígida (atual 

ISEG) e o Convento do Santo Crucifixo (também designado Convento da Francesinhas, demolido em 1911), 

conforme a Figura 4, confere a esta área de afetação, particular sensibilidade arqueológica. 

Dada a reconhecida especificidade das construções conventuais, designadamente ao nível da possível 

sobrevivência de áreas de necrópole associadas, a avaliação de impactes sobre o património arqueológico 

deveria ter considerado a eventualidade das ações arqueológicas de minimização contemplarem a vertente de 

antropologia biológica.  
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Assim, na área do poço de ventilação PV213 deverá ser efetuada, previamente à obra, uma ação de diagnóstico 

arqueológico (sondagens), para aferir a estratigrafia do local, na área do estacionamento, ou após a demolição, 

na área do edifício da cantina. 

Do exposto, cumulativamente às áreas com património edificado identificados no PSPC deveria ter sido 

igualmente equacionado atribuir menção particular à área onde se localizará o troço final do Lote 1. 

Considera-se que foi dado parcialmente cumprimento a esta disposição da DIA, devendo a DCAPE integrar uma 

medida para a execução de uma ação de diagnóstico na área de afetação do PEV213 (ISEG), aspeto já incluído 

na apreciação do Elemento 13. 

Conclusão: Não foi totalmente cumprida mas será considerada de forma adequada. 

29. Elaborar um plano para todas as ações a serem desenvolvidas em fase de obra, nomeadamente com a 

representação cartográfica do local de implantação dos estaleiros, dos corredores de acesso das maquinarias, 

das zonas a intervencionar e dos valores patrimoniais a preservar. 

É apresentada a implantação dos estaleiros, bem como a descrição de alguns princípios funcionais dos mesmos 

sendo ainda referido que em fase prévia à obra serão elaborados os planos de estaleiros para licenciamento 

que deverão levar em consideração todas as indicações decorrentes do Plano de Salvaguarda do Património 

Cultural, bem como todas as medidas de minimização decorrentes do estudo de ruído. 

Refere-se que em fase prévia à obra serão elaborados os planos de estaleiros para licenciamento Estes terão 

em consideração todas as indicações decorrentes do Plano de Salvaguarda do Património Cultural, bem como 

todas as medidas de minimização decorrentes do estudo de ruído. Os circuitos de acesso à obra encontram-se 

identificados e justificado no estudo apresentado no Anexo XIII do RECAPE.  

As ações respeitantes á instalação dos estaleiros deverão ter acompanhamento arqueológico, em consonância 

com o disposto na DIA. 

Conclusão: Esta Medida de Minimização foi considerada. Deve considerar-se previamente à obra a entrega dos 

Planos de Estaleiros, para apreciação e pronúncia. 

30. Realizar um programa de ação de formação/sensibilização patrimonial dirigido aos trabalhadores e 

responsáveis envolvidos na execução da empreitada, com informação relativamente às medidas de minimização 

previstas, sobre a importância e sensibilidade arqueológica das áreas de intervenção e zonas envolventes e 

quais os cuidados a ter com a gestão e proteção do património cultural referenciado. 

Em conformidade com o enunciado no Anexo VI - Património e Arqueologia (RACS-PE-AMB-LT1-000-AN-41006) 

e Anexo XI - Proposta de Plano Gestão Ambiental (RACS-PE-AMB-LT1-000-AN-41011) (volume 11.4), a equipa de 

arqueologia irá proceder à implementação dum plano de formação e sensibilidade relacionado com os 

elementos patrimoniais conhecidos ou que venham a registar-se no âmbito da implantação do presente 

projeto, e este será dirigido a trabalhadores e responsáveis envolvidos na execução da empreitada, com 

informação relativamente às medidas de minimização previstas, sobre a importância e sensibilidade 

arqueológica das áreas de intervenção e zonas envolventes e quais os cuidados a ter com a gestão, proteção e 

salvaguarda do património cultural referenciado. 

Considera-se que se encontra prevista a realização na fase de construção desta disposição da DIA, que deverá 

transitar para a DCAPE. 

Conclusão: Esta Medida de Minimização foi considerada. 

31. Realizar a prospeção arqueológica das zonas de estaleiro, manchas de empréstimo e depósito de terras, 

caminhos de acesso à obra, zonas imersas, caso as mesmas se encontrem fora das áreas prospetadas nessa fase 

ou que tivessem apresentado ausência de visibilidade do solo. 



 

 

 
 

Parecer da Comissão de Avaliação 
 

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

51 

De acordo com o RECAPE para esta fase foram já realizados trabalhos de prospeção arqueológica nas três áreas 

de estaleiro de frente de obra que se encontram em solo urbano impermeabilizado, não sendo possível uma 

observação direta do solo.  

Quanto a manchas de empréstimo e depósitos de terra está previsto que os sedimentos e rochas que vierem a 

ser removidos sejam depositados em aterro certificado/licenciado na pedreira Soarvamil – Sociedade de Areias 

de Vale de Milhaços, em Corroios (…) uma antiga pedreira desativada onde, perante essas circunstâncias, 

qualquer vestígio patrimonial é inexistente. 

Destes trabalhos resultou um Relatório Final de Trabalhos Arqueológicos que foi aprovado pela DGPC a 4 de 

março do corrente ano. Neste encontra-se preconizado que, posteriormente, em fase de execução da obra, 

seja realizado o acompanhamento arqueológico de todos os trabalhos de escavação e afetação de solos, até à 

cota de substrato geológico.  

O RECAPE enuncia assim que as ações respeitantes á instalação dos estaleiros deverão ter acompanhamento 

arqueológico, em consonância com o disposto na DIA. 

Conclusão: Esta Medida de Minimização foi considerada. 

32. Apresentar um levantamento do estado de conservação interior e exterior do património arquitetónico 

localizado numa faixa de 60 m centrada a eixo dos traçados e onde a profundidade dos túneis seja inferior a 25 

m. 

De acordo com o RECAPE, o levantamento do estado de conservação do património arquitetónico foi realizado 

nos edifícios que se situem a uma distância medida na horizontal de 30 (trinta) metros em relação ao eixo dos 

túneis (faixa de 60m) e de 30 (trinta) metros em relação ao eixo vertical dos poços de ventilação, cumprindo o 

estipulado nesta disposição da DIA e conforme o Levantamento Patrimonial, Plano de Vistorias e Identificação 

de Patologias (RACS-PE-INT-LT1-000-NT-11500) e peças desenhadas (RACS-PE-INT-LT1-000-DW-11500 a 11504). 

O documento apresenta, em síntese, o levantamento do património arquitetónico efetuado, apresentando os 

seguintes bens imóveis classificados: 

- 99997 | 73775 - Antigo Liceu de Pedro Nunes, atual Escola Secundária de Pedro Nunes, incluindo os jardins, os 

campos de jogos, o pavilhão gimnodesportivo e o refeitório (interferência 177); 

- 75224 - Prédio onde se situa a Casa-Museu João de Deus, incluindo o património móvel integrado da mesma 

(interferência 118); 

- 73621 - Igreja e antigo Convento Nossa Senhora da Estrela - Antigo Hospital Militar (interferência 113);  

Assim como outros bens imóveis com interesse cultural constantes do PDM de Lisboa: 

- 17.12 - Creche - Lactário / Jardim da Estrela (interferência 181); 

- 17.36 - ISEG - Instituto Superior de Economia e Gestão (interferência 111); 

- 17.69 - Edifício de habitação unifamiliar (interferência 88); 

- 17.77 - Edifício de habitação plurifamiliar com fachada de azulejo (interferência 180); 

- 17.84 - Edifício de habitação plurifamiliar com fachada de azulejo (interferência 70); 

- 30.15 - Igreja de Santa Isabel (interferência 165); 

- 30.16 - Casa nobre / Rua Saraiva de Carvalho (interferência 168); 

- 30.17A - Igreja de S. Jorge (interferência 178); 

- 30.18 - (Antiga) Escola Secundária Machado de Castro (interferência 176); 
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- 30.33 - (Antigo) Palácio | Edifício da Obra Social do Ministério das Obras Públicas (interferência 156 e 159); 

- 30.34 - Edifício de habitação plurifamiliar com fachada de azulejo (interferência 169); 

- 30.35 - (Antigo) Palácio (fachada) | Escola de Hotelaria e de Turismo de Lisboa (interferência 175). 

Conforme referido apresentam-se as Fichas de levantamento patrimonial / relatórios das vistorias efetuadas ao 

Património Arquitetónico, que constam no Volume 07 - Levantamento Patrimonial, Plano de Vistorias e 

Identificação de Patologias (RACS-PE-INT-LT1-000-NT-11500) do Anexo III (RACS-PE-AMB-LT1-000-AN-41003) 

(Volume 11.4) do RECAPE. 

O RECAPE refere o Plano de Instrumentação e Monitorização (RACS-PE-INS-LT1-000-MD-81001) apresentado no 

Anexo III do RECAPE (RACS-PE-AMB-LT1-000-AN-41003) (Volume 11.4), enunciado este que no início da 

mobilização da instrumentação e da equipa de fiscalização será necessário a realização de uma reunião de 

apresentação e definição dos responsáveis, com a indicação do organograma de comunicação para situações de 

emergência que serão as pessoas indicadas para serem comunicadas para tomada das seguintes decisões: 

necessidade de mobilização de medidas de contingência para impedir a ocorrência de colapsos; necessidade de 

paralisação da obra para observação; necessidade de evacuação da obra e, necessidade de evacuação da 

superfície e periferia da obra. 

A escavação dos túneis e de todas as restantes aberturas (poços de ventilação e estações de metro) pode 

causar eventuais impactes negativos diretos nos conjuntos edificados e imóveis localizados nas suas 

imediações, mais concretamente a abertura de fissuras nas paredes, deslocamento de estruturas ou a queda de 

elementos arquitetónicos soltos dos edifícios. 

Neste sentido um programa de monitorização do património imóvel com interesse cultural, e conforme a 

avaliação dos riscos do edificado, deverá compreender, para além de um plano de observação preventiva com 

base na evolução registada no decorrer da obra, a promoção ativa da proteção de elementos arquitetónicos 

relevantes, identificar situações de desvio e adotar medidas corretivas no que diz respeito a revestimentos, 

elementos decorativos e asseio. 

Promover ainda, a gestão do risco e a prevenção, a resposta a incidentes/acidentes no edificado 

patrimonialmente relevante da área de afetação do projeto, a partir da identificação de riscos e de potenciais 

situações de emergência, que nesta fase, deveriam encontra-se definidas de forma gradativa. 

A avaliação de riscos e o respetivo mapeamento de risco devem considerar, em função dos assentamentos e 

distorções e diferentes categorias de danos estimados para as edificações, diferentes medidas a serem 

adotadas em função destas categorias, bem como definidos níveis de alerta e de intervenção a considerar em 

fase de obra. 

 

Figura 5 – Extrato da Carta de visibilidade do Solo onde se encontra assinalado a tracejado rosa o “Limite de 

interferência sobre Património edificado (raio de 30m)” (fonte RB-R, Anexo VI.1, desenho RACS-PE-AMB-LT1-

000-DW-41004-B)  
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Tendo em conta a observação, nomeadamente do desenho RACS-PE-AMB-LT1-000-DW-41004-B (Anexo VI.1), 

verifica-se a proximidade da intervenção da intervenção, designadamente da construção da Estação da Estrela 

à Basílica da Estrela, bem imóvel classificado como Monumento Nacional (Decreto de 16-06-1910, DG, n.º 136, 

de 23-06-1910), pelo que se considera que se deverá igualmente proceder à monitorização deste elemento 

patrimonial. 

Considera-se que foi dado cumprimento a esta disposição da DIA devendo-se salientar a necessidade de ser 

efetuada em obra a gestão e prevenção dos riscos para o património com interesse cultural. Aspeto já incluído 

na apreciação do Elemento 13. 

Conclusão: Esta Medida de Minimização foi considerada. 

34. Prever que o acompanhamento arqueológico a executar seja efetuado de modo efetivo, continuado e direto 

por um arqueólogo em cada frente de trabalho sempre que as ações inerentes à realização do Projeto não 

sejam sequenciais mas simultâneas. 

Refere-se no RECAPE que o acompanhamento arqueológico será efetuado nos moldes descritos no documento 

apresentado no Anexo VI – Património e Arqueologia (RACS-PE-AMB-LT1-000-AN-41006) Volume 11.4 do 

RECAPE. Esta medida encontra-se vertida na Proposta de Plano de Gestão Ambiental (RACS-PE-AMB-LT1-000-

RL-41011-A), Anexo XI. 

Encontra-se assim, previsto o cumprimento desta disposição da DIA que deverá ser transposta para a DCAPE. 

Conclusão: Esta Medida de Minimização foi considerada. 

FASE DE CONSTRUÇÃO 

 
36. Limitar a afetação da ocupação do solo, em qualquer das áreas com intervenções à superfície, minimizando 

a alteração do edificado existente. 

Foi substituída no PGA, pela seguinte Medida de Minimização: 

“Reduzir, ao estritamente necessário, a zona afeta à obra para estaleiros, para frentes de obra, para parque de 

máquinas e para todas as atividades de construção e confinar as ações respeitantes à obra a essas zonas, 

limitando assim as áreas de intervenção e minimizando a alteração do edificado existente.” 

Conclusão: Concorda-se com esta Medida de Minimização. 

37. Assegurar a limpeza regular dos órgãos de drenagem de águas pluviais existentes na proximidade das 

frentes de obra. 

38. Encaminhar para bacia de retenção própria, a construir as águas de lavagem associadas ao fabrico de 

betões (p. ex.: betoneiras). No final da obra, deverá ser removida toda a camada de solo das bacias de 

retenção que contenham resíduos de betão, e encaminhada para tratamento adequado. As bacias de 

retenção poderão ser constituídas por covas escavadas no solo e revestidas a geotêxtil. 

39. Conduzir para um depósito estanque, sobre terreno impermeabilizado, as águas que contenham, ou 

potencialmente possam conter, substâncias químicas, assim como as águas com elevada concentração de 

óleos e gorduras 

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

41. Assegurar o correto armazenamento temporário dos resíduos produzidos e instalar uma bacia de retenção 

na área de armazenamento de materiais poluentes. 
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42. Assegurar a minimização dos riscos de contaminação dos solos e das águas por fugas de óleo e de 

combustível. 

49. Caso se verifique a existência de materiais de escavação com vestígios de contaminação, estes devem ser 

armazenados em locais que evitem a contaminação dos solos e das águas subterrâneas por infiltração ou 

escoamento das águas pluviais, até serem encaminhados para destino final adequado. 

Estas medidas estão associadas à produção de efluentes resultantes das diversas intervenções que se 

encontram previstas, e com a produção de águas residuais domésticas provenientes do estaleiro. 

O RECAPE apresenta um Plano de Gestão de Efluentes e Resíduos, no qual se verifica que é assegurada a 

limpeza regular dos órgãos de drenagem de águas pluviais existentes na proximidade das frentes de obra, a 

instalação de bacia de retenção impermeabilizada para a realização de lavagens pontuais, embora não esteja 

prevista a lavagem de viaturas de transporte de betão visto este ser fornecido diretamente à obra. 

O Plano de Gestão de Efluentes e Resíduos prevê conduzir para um depósito estanque as águas que 

contenham, ou potencialmente possam conter, substâncias químicas, assim como as águas com elevada 

concentração de óleos e gorduras e assegurar o destino final adequado das águas residuais domésticas e a 

minimização dos riscos de contaminação dos solos e das águas por fugas de óleo e de combustível. Em caso da 

existência de materiais de escavação com vestígios de contaminação, é também previsto o seu 

encaminhamento a destino final adequado. 

Do acima exposto, considera-se que as ações previstas nas medidas acima identificadas se encontram em 

conformidade com o estabelecido na DIA. 

Conclusão: Foram consideradas no PGA estas Medidas de Minimização. 

43. Caso se venham a verificar situações anómalas decorrentes do rebaixamento do nível freático, necessário 

à execução das obras, implementar as necessárias medidas de correção das situações identificadas. 

Muito embora o RECAPE considere que ”… não é expectável a alteração dos níveis freáticos”, considera-se que 

esta medida deverá constar da DCAPE. 

Conclusão: Incluir no PGA a Medida de Minimização: 

“Adotar medidas que restabeleçam as alterações no regime de escoamento dos aquíferos que mantenham os 

níveis freáticos. Caso se venham a verificar situações anómalas decorrentes do rebaixamento do nível freático, 

necessário à execução das obras, implementar as necessárias medidas de correção das situações identificadas.” 

44. Implementar o Plano de Gestão de Efluentes e Resíduos que vier a ser definido na fase de Projeto de 

Execução, de modo a evitar eventuais contaminações dos recursos hídricos superficiais. 

Não foi mencionada no RECAPE. Embora do PGA conste a seguinte Medida de Minimização: 

“Apresentar em planta os sistemas de drenagem de águas freáticas (rebaixamento do nível freático), águas 

residuais pluviais, domésticas e industriais produzidas nas zonas afetas à obra, de modo a serem conduzidas aos 

coletores municipais mais próximos; esta planta deve ainda representar os sistemas de tratamento de águas 

residuais e o sistema de lavagem dos rodados de veículos e equipamentos de apoio à obra, definidos na fase de 

Projeto de Execução no Plano de Gestão de Efluentes.” 

Conclusão: Considera-se por ser mais abrangente de manter a redação inicial.  

45. Prever um sistema de drenagem de águas pluviais nos estaleiros que assegure as boas condições de 

drenagem nas zonas intervencionadas durante a obra, procedendo a eventuais desvios necessários das 

escorrências superficiais que possam originar inundações por deficientes condições de escoamento. 
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O RECAPE teve em consideração estas preocupações uma vez que encontra-se incluída no Plano de Gestão 

Ambiental (PGA) esta medida de minimização 1.   

Conclusão: Foi considerada no PGA. 

46. Garantir a limpeza regular (varrimento) da área dos estaleiros e áreas adjacentes, bem como proceder de 

imediato à recolha de terras que possam ter caído durante as operações de carga de camiões no sentido de 

evitar o seu arraste pelas águas pluviais. 

Conclusão: Foi considerada no PGA. 

47. Garantir que em períodos de pluviosidade intensa não se verifique o entupimento de sumidouros por arraste 

de terras provenientes das escavações, devendo assegurar-se a limpeza regular dos órgãos de drenagem de 

águas pluviais existentes na proximidade das frentes de obra. 

Conclusão: Foi considerada no PGA. 

48. Implementar as soluções que se vierem a revelar necessárias para salvaguardar possíveis situações de usos 

de água que não tenham sido identificados em fase de AIA. 

Não foram identificados usos de água não referenciados em fase de EIA. 

Conclusão: Foi considerada no PGA. 

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

Ficou assegurado que o túnel será impermeabilizado durante a fase de construção. 

Conclusão: Foi considerada no PGA. 

51. As cavidades ou outros elementos de especial interesse geológico, paleontológico ou espeleológico que 

sejam postos a descoberto durante as operações de escavação, devem ser sujeitas a uma avaliação 

geológica, devendo o procedimento técnico a adotar, apontar sempre para o seu estudo de caracterização e 

divulgação de resultados. 

52. Monitorizar em permanência os eventuais riscos de assentamentos à superfície e a influência nas estruturas 

contidas na área de intervenção através de instrumentação adequada, nomeadamente piezómetros, 

Inclinómetros, marcas de superfície, réguas, alvos, fissurómetros, instalados na zona de intervenção, 

conforme determinado no Plano de Instrumentação e Observação. 

 

A avaliação, estudo e divulgação de elementos geológicos de especial interesse científico está preconizada nas 

medidas da proposta de Plano de Gestão Ambiental (PGA) e será aplicada em fase de obra. 

Medidas de âmbito geológico, como as que têm em vista minimizar a deformação das estruturas geológicas e a 

afetação de pontos de interesse geológico, os planos de monitorização e estabilização de taludes (como o da 

Rua Miguel Lupi que constitui um ponto de instabilidade reconhecido no passado), e todo o Plano de 

Instrumentação e Monitorização (PIM) do maciço e património edificado, constituem medidas que estão 

delineadas no PGA (MM51, MM52) e no referido PIM, e que se configuram adequadas à minimização dos 

impactes no maciço rochoso e património ali assente. 

Conclusão: Foram consideradas no PGA. 

53. Nos casos em que nas zonas de influência das obras existirem estruturas subterrâneas antigas, entre as 

quais as relacionadas com transporte de água, as mesmas terão que ser salvaguardadas, podendo se 

necessário, efetuar-se o seu preenchimento com matérias autoportantes que evitem danos ou eventuais 
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colapsos, sendo que as estruturas no final das obras terão que ser devidamente recuperadas. É exemplo desta 

situação o troço do aqueduto existente que liga ao Chafariz da Esperança. 

O RECAPE refere que está revista a salvaguarda de qualquer elemento subterrâneo antigo, nomeadamente 

aqueles relacionados com transporte de água, observando-se as condicionantes estipuladas, salientando que 

esta disposição se encontra incluída no Anexo VI.2 - Plano de Salvaguarda do Património Cultural (RACS-PE-

AMB-LT1-000-AN-41106) do Anexo VI – Património e Arqueologia (RACS-PE-AMB-LT1-000-AN-41006) do 

RECAPE (Volume 11.4). Considera-se que se encontra previsto o cumprimento desta Medida de Minimização. 

Conclusão: Foi considerada no PGA. 

54. Considerar medidas especiais de proteção contra a emissão de poeiras durante a execução das obras. 

Garantir a saída de veículos das zonas de estaleiros para a via pública de forma a evitar o arrastamento de 

terras ou lamas pelos rodados dos veículos. Para o efeito, deverão ser instalados os dispositivos e 

procedimentos de limpeza dos rodados adequados (tendo em atenção, nomeadamente, o espaço disponível). Ao 

realizar o armazenamento temporário de terras devem utilizar-se proteções para minimizar o transporte e 

ressuspensão de poeiras para a atmosfera. 

Esta medida torna-se importante no âmbito da vertente mitigação das alterações climáticas. 

Conclusão: Foi considerada no PGA, com outra redação. No entanto considera-se de manter a redação inicial. 

55. A instalação de central de betão deverá ser efetuada tendo em consideração um eficaz sistema de 

controlo das emissões de poluentes, através da instalação de filtros. Também a sua localização deverá ser 

planeada, de modo a afastar-se o mais possível de habitações. 

Conclusão: Foi considerada no PGA. 

56. O acompanhamento arqueológico da obra deve incidir em todos os trabalhos, durante a instalação de 

estaleiros, as fases de decapagem, desmatação e terraplenagens, abertura de acessos, escavação das valas e de 

todas as ações que impliquem revolvimento de solos. 

Conclusão: Foi considerada no PGA. 

58. As ocorrências arqueológicas que forem reconhecidas durante o acompanhamento arqueológico da obra 

devem, tanto quanto possível, e em função do seu valor patrimonial, ser conservadas in situ (mesmo que de 

forma passiva), no caso de estruturas, de tal forma que não se degrade o seu estado de conservação atual ou 

salvaguardadas pelo registo. 

Conclusão: Foi considerada no PGA. 

59. Os resultados obtidos no acompanhamento arqueológico poderão determinar a adoção de medidas de 

minimização específicas (registo documental, sondagens de diagnóstico, escavações arqueológicas, entre 

outras) nomeadamente no caso de não ser possível determinar a importância científica e patrimonial das 

ocorrências então identificadas. Em caso de identificação de contextos arqueológicos preservados realizar 

sempre a respetiva escavação arqueológica. 

Conclusão: Foi considerada no PGA. 

60. Colocar em depósito credenciado pelo organismo de tutela, todos os achados arqueológicos móveis 

efetuados no decurso da obra. 

Refere-se no RECAPE que o depósito temporário e definitivo dos achados arqueológicos efetuados no decurso 

da obra encontra-se previsto no Pedido de Autorização de Trabalhos Arqueológicos efetuado à DGPC, conforme 

dados constantes no capítulo 5.2.2. do documento Património e Arqueologia (RACS-PE-AMB-LT1-000-AN-

41006) (Volume 11.4).  
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Note-se que o referido pedido de autorização (PATA) refere-se apenas à fase de diagnóstico e não à fase de 

obra, tendo no Plano de Trabalhos Arqueológicos sido apresentado como local de depósito provisório a sede da 

entidade enquadrante, sendo posteriormente efetuada a sua entrega para depósito definitivo nas instalações 

disponibilizadas para o efeito pelo Centro de Arqueologia de Lisboa será efetuada após a aprovação do 

Relatório Final dos trabalhos por parte da DGPC. 

Trata-se aqui de uma matéria a ser abordada em termos de Projeto de Execução, e do ponto de vista da 

efetividade do Plano de Salvaguarda do Património Cultural (Elemento 13). 

Esta medida está também contemplada no Anexo XI - Proposta de PGA (RACS-PE-AMB-LT1-000-AN-41011) do 

RECAPE (Volume 11.4). 

Conclusão: Foi considerada no PGA. 

62. Sinalizar e vedar, sempre que possível, tendo em atenção a tipologia e contexto, as ocorrências 

patrimoniais situadas até cerca de 50 m da obra, condicionando a circulação de maquinaria, de modo a evitar a 

sua afetação.  

No RECAPE é no capítulo 5.2.8. do documento Património e Arqueologia (RACS-PE-AMB-LT1-000-AN-41006) 

(Volume 11.4), que se observam as condicionantes quanto às ocorrências patrimoniais, considerando-se que a 

globalidade da documentação relativa ao Projeto de Execução permite dar cumprimento à medida em questão, 

designadamente: Anexo III - Elementos do PE e Empreitada (RACS-PE-AMB-LT1-000-AN-41003); Caderno 

Encargos -Anexo II CEJ- Gestão Ambiental; Anexo VI - Património e Arqueologia (RACS-PE-AMB-LT1-000-AN-

41006); VI.2 - Plano de Salvaguarda do Património (RACS-PE-AMB-LT1-000-AN-41106); Anexo XI - Proposta de 

PGA (RACS-PE-AMB-LT1-000-AN-41011) do RECAPE (Volume 11.4). 

Trata-se de uma resposta genérica, que não concretiza as ações a empreender, ou não identifica quaisquer 

imóveis a concretamente vedar e sinalizar ou a ausência dessa necessidade, devidamente justificada. 

Apesar de se constatar que esta disposição da DIA foi vertida na documentação relevante do Projeto de 

Execução, prevendo-se assim o respetivo cumprimento, deverá ainda ser desenvolvida a demonstração da sua 

aplicação, devendo esta medida igualmente transitar para a DCPAE. 

Conclusão: Foi considerada no PGA. 

63. Implementar o Plano de Compensação do Património Cultural com vista à valorização dos elementos 

patrimoniais ou dos resultados obtidos com os trabalhos arqueológicos nalguns dos espaços públicos a construir 

ou reabilitar em articulação com a DGPC. 

Esta medida de minimização remete para a Condicionante 2 da DIA, que não foi abordada no presente 

documento em apreciação, nem justificada a sua ausência.  

Trata-se de um aspeto relativamente ao qual o RECAPE não se pronuncia. 

Conclusão: Não considerada mas deve ser incluída.   

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

utilizar devem adotar cores tendencialmente neutras ou com recurso a motivos, e tratamento plástico (estético), 

que se coadunem com o meio urbano mas também como elementos valorizadores do espaço onde se inserem. 

Configura-se como uma solução o recurso a painéis artísticos que reflitam, entre outras, por exemplo, 

manifestações contemporâneas ligadas ao espaço local – Estrela, Santos, Cais do Sodré -, ou históricos, jardins, 

património, arqueologia e/ou ligados à história do próprio Metro de Lisboa. Configura-se também como solução 

complementar a rotatividade de temas face à duração da obra.  

O proponente apenas refere que “A vedação prevista será em chapa metálica galvanizada branca e nervurada 

(…)”. Contudo, o expresso remete apenas para a vedação física em si, quanto ao material usado, que não sendo 
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de desvalorizar a abordagem, pouco traduz das preocupações subjacentes à redação da medida em causa. Ou 

seja, regista-se como insuficiente a proposta.  

Em contexto urbano, sobretudo, na cidade de Lisboa que, para esta avaliação se solicitou o estudo com análise 

e avaliação da "Paisagem Histórica Urbana", pelos parâmetros do ICOMOS-Unesco conforme recomendação da 

Unesco, a utilização de chapas metálicas sem adequada integração, através de motivos temáticos aplicados às 

mesmas, revela-se pouco adequado ao contexto em que as obras se desenvolvem, sendo que, as mesmas terão 

uma duração algo prolongada no tempo e no espaço público. Consequentemente, deverá haver outro nível de 

preocupação mais elevado que o proposto que é redutor na abordagem.   

Sendo que a medida está orientada para a Fase de Construção e dado o proponente não ter apresentado 

informação relevante a sua demonstração deverá ocorrer em Fase Prévia à Obra. Nestes termos a medida deve 

transitar para a DCAPE definindo-se, no entanto, agora um momento para a sua apresentação e que será 

associada à montagem dos estaleiros. 

Conclusão: Apresentar em Fase Prévia à Obra à Autoridade de AIA, para apreciação e pronúncia o seguinte 

Elemento:  

“Apresentar informação gráfica/imagem quanto às soluções estéticas a utilizar nos estaleiros, assim como para 

que locais as mesmas serão adotadas.” 

Apresentar para a fase de construção a seguinte Medida de Minimização: 

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

utilizar devem adotar cores tendencialmente neutras ou com recurso a motivos, e tratamento plástico (estético), 

que se coadunem com o meio urbano mas também como elementos valorizadores do espaço onde se inserem. 

Configura-se como uma solução o recurso a painéis artísticos que reflitam, entre outras, por exemplo, 

manifestações contemporâneas ligadas ao espaço local – Estrela, Santos, Cais do Sodré -, ou históricos, jardins, 

património, arqueologia e/ou ligados à história do próprio Metro de Lisboa. Configura-se também como solução 

complementar a rotatividade de temas face à duração da obra. O cumprimento desta medida deverá ser 

demonstrado, em Fase Prévia à Obra, através de informação gráfica/imagem quanto às soluções estéticas a 

utilizar assim como para que locais as mesmas serão adotadas.” 

65. Implementar medidas cautelares no que se refere à proteção física da vegetação existente, em particular de 

porte arbóreo que se posicione perto das intervenções. Entre outras, a definição de faixa de proteção, dentro 

da qual não deverá ser desenvolvida qualquer ação, e sinalização de todos os exemplares arbóreos e 

arbustivos que não perturbem a execução da obra, mesmo quando se encontrem fora das áreas a 

intervencionar diretamente, mas que, pela proximidade a estas, se apresentem suscetíveis de serem 

afetadas (ramadas e raízes). Estas ações devem ser asseguradas com a assistência técnica da Obra por 

especialistas de vegetação. 

Refere-se no RECAPE que “No estudo apresentado no Anexo V do RECAPE (RACS-PE-AMB-LT1-000-AN-41005) 

(Volume 11.4) apresenta-se o elenco florístico na área de afetação do empreendimento estando identificados os 

exemplares a manter e proteger definindo-se as medidas de proteção cautelares a implementar” e que “O plano 

de Monitorização estabelecido e apresentado no Anexo X.4 do RECAPE (RACS-PE-AMB-LT1-000-AN-41410) 

(Volume 11.4) permite observar esta medida.”  

Contudo, da análise de ambos os documentos, não se verifica que as mesmas tenham sido contempladas de 

forma expressa tal como consta na medida, embora a sua integração, nos referidos documentos, não seja 

necessariamente obrigatória dado não ser o âmbito. 

A medida é orientada para a Fase de Obra e remete, sobretudo, para a “(…) vegetação existente, em particular 

de porte arbóreo que se posicione perto das intervenções.” 
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Por fim, o Proponente refere que “Esta medida está também contemplada no Anexo XI - Proposta de PGA 

(RACS-PE-AMB-LT1-000-AN-41011) do RECAPE (Volume 11.4)”, considerando-se que é assumido o compromisso 

da sua observância. 

Conclusão: Foi considerada no PGA. 

67. Identificar os locais para onde os exemplares de porte arbóreo serão transplantados e as condições em que 

os mesmos serão mantidos caso não seja efetuado um transplante definitivo. 

A exposição apresentada pelo proponente não é totalmente satisfatória, uma vez que apenas refere “(…) que 

haverá disponibilização nos espaços municipais para a realização dos transplantes.” Pese embora, poder ser 

prematura a definição dos locais que possam estar associados a espaços disponibilizados pelo Empreiteiro, se 

aplicável, os espaços municipais não foram, contudo, identificados e referidos. 

Dado compreender-se que na presente data poderá ser prematura a definição concreta dos locais bem como as 

condições em que os mesmos serão mantidos, assim como o número de exemplares pode sofrer alteração por 

diversos motivos, ou ainda por o Empreiteiro ter condições para a sua manutenção entende-se que, em Fase 

Prévia à Obra deverá ser dado conhecimento de tal informação. 

O Proponente refere ainda que “Esta medida está prevista no Anexo XI - Proposta de Plano de Gestão 

Ambiental (RACS-PE-AMB-LT1-000-AN-41011) do RECAPE (volume 11.4).” 

Conclusão: Apresentar em Fase Prévia à Obra à Autoridade de AIA, para apreciação e pronúncia o seguinte 

Elemento:  

 “Identificar os locais para onde os exemplares de porte arbóreo serão transplantados e as condições em que os 

mesmos serão mantidos caso não seja efetuado um transplante definitivo, quer estes sejam da responsabilidade 

do(s) Empreiteiro(s) ou municipais. Dar conhecimento do elenco de espécies para cada local selecionado.” 

68. A iluminação em fase de obra deve procurar não ser projetada de forma intrusiva sobre o espaço público e 

sobre as fachadas do edificado. Nesse sentido, deve ser o mais dirigida, segundo a vertical, e apenas sobre 

os locais que efetivamente a exigem.  

O proponente revela intenção do cumprimento da presente medida referindo que “Os projetores serão 

dispostos e orientados de forma a iluminar as áreas de trabalho evitando a incidência sobre o espaço público e 

as fachadas do edificado habitacional.”. Contudo, nesta fase não se revela possível de verificação, uma vez que 

estas orientações apenas poderão ser executadas em Fase de Construção/Obra e, consequentemente, também 

a sua verificação pode ocorrer nessa fase temporal. O Proponente refere ainda que “Esta medida está prevista 

no Anexo XI - Proposta de Plano de Gestão Ambiental (RACS-PE-AMB-LT1-000-AN-41011) do RECAPE (volume 

11.4).” 

Dado ser uma medida para a Fase de Obra, pelo facto de não poder ser verificada, deve transitar, com igual 

redação, para a DCAPE para poder ser verificada posteriormente no âmbito dos relatórios de obra em Fase de 

Pós-Avaliação. 

Conclusão: Foi considerada no PGA. 

69. Implementar os Projetos de Integração Paisagística e respetivos planos de Manutenção, devendo ser 

assegurada a assistência técnica à Obra, pelo Arquiteto Paisagista responsável e por especialistas em 

vegetação se pertinente, de forma a garantir a correta implementação dos PIP. 

Considera-se que esta medida não é passível de verificação na presente fase. Contudo, o proponente refere 

que “Esta medida será assegurada pelo ML, na fase dos acabamentos.” e que “(…) está prevista no Anexo XI - 

Proposta de Plano de Gestão Ambiental (RACS-PE-AMB-LT1-000-AN-41011) do RECAPE (volume 11.4). 
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Nestes termos, e dado não ser possível, na presente data, proceder à verificação do seu cumprimento 

considera-se que a medida deverá transitar para a DCAPE com a mesma redação. 

Conclusão: Foi considerada no PGA. 

70. Implementar o Programa de Circulação.  

Conclusão: Foi considerada no PGA. 

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

Conclusão: Foi considerada no PGA. 

72. 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. 

Conclusão: Foi considerada no PGA. 

73. Proceder à desativação da área afeta aos trabalhos para a execução da obra, com a desmontagem dos 

estaleiros e remoção de todos os equipamentos, maquinaria de apoio, depósitos de materiais, entre outros. 

Proceder à limpeza destes locais, no mínimo com a reposição das condições existentes antes do início dos 

trabalhos. 

Conclusão: Foi considerada no PGA. 

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

calendarização. 

Conclusão: Foi considerada no PGA. 

FASE DE EXPLORAÇÃO 

 

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

O PE prevê a impermeabilização do túnel através da aplicação de um sistema de impermeabilização constituído 

por camada geotextil e uma membrana de PVC, entre o revestimento primário e o revestimento definitivo, em 

todo o contorno do túnel tornando-o assim estanque, conforme descrito no subcapítulo 3.4 – 

Impermeabilização da Memória Descritiva Geral do Empreendimento (RACS-PE-GER-LT1-000-MD-11000) do 

Volume 00 – Elementos Gerais, constante do Anexo III - Elementos do PE e Empreitada (RACS-PE-AMB-LT1-000-

AN-41003) do RECAPE (Volume 11.4). Durante o período de vida útil da obra, caso se verifique alguma 

infiltração de água no decorrer das ações de monitorização, de inspeção e de manutenção do túnel, deverão 

ser adotadas as medidas necessárias com vista à sua colmatação e previstas no plano de manutenção do 

Metropolitano de Lisboa. 

Desta forma considera-se que fica assegurada uma adequada impermeabilização do túnel durante toda a vida 

útil do empreendimento. 

Conclusão: Prevista e a incluir na decisão. 

76. Considerar e implementar as necessárias medidas de correção sempre que ocorram situações anómalas 

resultantes de uma subida do nível freático, por exemplo inundações em caves, desde se comprove que a 

subida desses níveis se deve à obra do Metropolitano de Lisboa.  

Esta medida contribui para a adaptação às alterações climáticas. No entanto não é mencionada no RECAPE. 
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Conclusão: A incluir na decisão. 

77. Garantir as boas condições de drenagem, nomeadamente a manutenção das infraestruturas sob sua gestão, 

até ao ponto de descarga na rede pública de drenagem urbana.  

Medida incluída nas peças desenhadas da rede de drenagem dos estaleiros incluídos no Anexo III - Elementos 

do PE e Empreitada (RACS-PE-AMB-LT1-000-AN-41003), no Anexo X.6 - Plano de Gestão de efluentes e 

monitorização de águas residuais (RACS-PE-AMB-LT1-000-AN-41610) do Anexo X - Planos de Monitorização 

(RACS-PE-AMB-LT1-000-AN-41010) e no Anexo XI - Proposta de Plano de Gestão Ambiental (RACS-PE-AMB-LT1-

000-AN-41011) Volume 11.4. do RECAPE. 

Conclusão: A incluir na decisão. 

78. Implementar o Plano de Monitorização do Património Cultural para a fase de exploração conforme 

delineado e aprovado aquando da verificação da conformidade ambiental do Projeto de Execução. 

Refere -se no RECAPE que o Plano de Monitorização do Património Cultural (PMPC) (documento: RACS-PE-

AMB-LT1-000-AN-41310), se encontra incluído no Plano de Monitorização Geral (documento: RACS-PE-AMB-

LT1-000-AN-41010). 

Este tem por objetivos: 

1. Identificar e avaliar todos os bens imóveis classificados e/ou integrados em servidões administrativas 

localizados numa faixa de 60 m centrada a eixo dos traçados e onde a profundidade dos túneis seja inferior a 25 

m, o seu estado de conservação e eventuais patologias; 

2. Estabelecer e executar um plano de observação preventiva com base na evolução registada no decorrer da 

obra, promovendo a proteção de elementos arquitetónicos relevantes existentes nos edifícios, tais como: 

azulejos, cantarias, ferros forjados, estuques, murais, marcenarias e, igualmente, de bens culturais móveis; 

3. Identificar situações de desvio e adotar medidas corretivas no que diz respeito a revestimentos, elementos 

decorativos e asseio; 

4. Prevenir a ocorrência de situações de não conformidade, designadamente no que diz respeito à aplicação de 

instrumentação diversa, como marcas de superfície réguas, alvos, que estarão entre os agentes impactantes 

cujos vestígios deverão se removidos no final; 

5. Identificar, registar e salvaguardar de afetação o património arqueológico eventualmente existente nas áreas 

de escavação à superfície; 

6. Implementar o acompanhamento arqueológico de todos os trabalhos de escavação à superfície, até à cota de 

substrato geológico, passíveis de afetar contextos arqueológicos eventualmente presentes; 

7. Promover a prevenção e resposta a incidentes/acidentes patrimoniais no âmbito da Gestão de Prevenção e 

Risco a partir da identificação de riscos e potenciais situações de emergência; 

8. Dirimir responsabilidades relacionadas com danos futuros no património arquitetónico e arqueológico 

existente nas proximidades do traçado. 

De acordo com o documento, a monitorização consiste, assim, num processo de observação e recolha 

sistemática e controlada de dados sobre o património arqueológico e sobre o estado do património construído 

na área de afetação do projeto e sobre possíveis efeitos da fase de execução e exploração no mesmo.  

Refere-se ainda que o presente Plano de Monitorização do Património Cultural é indissociável da monitorização 

do edificado contemplada no Plano de Monitorização das Vibrações (PM1), no Plano de Instrumentação e 
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Monitorização (RACS-PE-INS-LT1-000-MD-81001) e na Análise de Risco dos Edifícios e Infraestruturas ao Longo 

do Traçado (RACS-PE-INS-LT1-000-MD-81000). 

Conforme já foi referido, é fundamental promover a gestão do risco e a prevenção, a resposta a 

incidentes/acidentes no edificado patrimonialmente relevante da área de afetação do projeto, a partir da 

identificação de riscos e de potenciais situações de emergência, que nesta fase, deveriam encontra-se definidas 

de forma gradativa, mesmo para a fase subsequente de exploração. 

Considera-se que se encontra na generalidade previsto o cumprimento a esta disposição da DIA, que deverá ser 

complementada por medida a incluir na DCAPE referente ao período de monitorização após a conclusão da fase 

de construção (três anos) e a periodicidade da produção dos respetivos relatórios (semestral). Acresce que 

devido à proximidade da Estação da Estrela à Basílica da Estrela, bem imóvel classificado como Monumento 

Nacional (Decreto de 16-06-1910, DG, n.º 136, de 23-06-1910), considera-se que aqui se deverá igualmente 

proceder à monitorização deste elemento patrimonial. No entanto estes aspetos encontram-se acautelados no 

âmbito do Elemento 13 e na apreciação do Plano de Monitorização. 

Conclusão: A incluir na decisão. 

79. Fornecer aos empreiteiros e subempreiteiros, sempre que se desenvolverem ações de manutenção ou 

outros trabalhos na infraestrutura do Metropolitano de Lisboa, a Carta de Condicionantes atualizada com a 

implantação de todos os elementos patrimoniais identificados, quer no EIA e no RECAPE, quer com os que se 

venham a identificar na fase de construção.  

80. Efetuar o acompanhamento arqueológico e cumprir as medidas de minimização previstas para a fase de 

construção, quando aplicáveis, sempre que ocorram trabalhos de manutenção na infraestrutura do 

Metropolitano de Lisboa, que envolvam alterações que obriguem a revolvimentos do subsolo, circulação de 

maquinaria e pessoal afeto, nomeadamente em áreas anteriormente não afetadas pela construção das 

infraestruturas (e que não foram alvo de intervenção).  

Estas duas Medidas são para serem implementadas pelo promotor do projeto e dono de obra durante a fase de 

exploração e, para esse âmbito, deverão transitar para a DCAPE. 

Conclusão: A incluir na decisão. 

81. Publicar as monografias resultantes dos trabalhos de minimização patrimonial e apresentar um Projeto de 

Execução, a aprovar pela DGPC, do espaço museológico para exibição pública dos principais achados 

arqueológicos, após a conclusão da obra, no prazo máximo de dois anos.   

Esta Medida encontra-se parcialmente relacionada com o Plano de Compensação do Patrimonial Cultural 

(Condicionante 2 e medida 63) que não foi apresentado. O RB-R afirma aqui que no «final dos trabalhos, de 

acordo com a relevância dos achados identificados no decurso dos trabalhos arqueológicos, estão previstas 

ações de divulgação» e que no «caso de achados de natureza relevante, essa divulgação será efetuada através 

de monografia e/ou da constituição de um espaço museológico para exibição pública dos principais achados», 

para além de referir a importância da divulgação científica dos achados. 

Assim, o cumprimento desta disposição da DIA, deveria, em primeiro lugar, ter sido matéria desenvolvida no 

Plano de Compensação do Patrimonial Cultural que não foi apresentado. 

Conclusão: A incluir na decisão. 

Programas de Monitorização  

Devem ser considerados os programas de monitorização a seguir apresentados. Os programas apresentados no 
RECAPE devem seguir as diretrizes aí apresentadas e ter em consideração os aspetos a seguir referidos. 
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A DIA considerou que deviam ser desenvolvidos e apresentados planos de monitorização para os fatores solos, 
qualidade do ar, ruído, vibrações, recursos hídricos, património e paisagem. 
 
No respeitante aos solos, qualidade do ar e ruído, os planos de monitorização a apresentar devem resultar da 
adaptação dos considerados no EIA ao projeto de execução que venha a se desenvolvido. Desta forma, efetua-
se a apreciação para cada Plano apresentado 
 
Programa de Monitorização da Qualidade do Ar 

Em relação à monitorização da qualidade do ar para a fase de construção o EIA sugere a localização da 
amostragem próxima do estaleiro associado à Estação Santos, portanto no Lote 2 e não no Lote 1. 

“Seleção do local de amostragem: seleção de um ponto de amostragem próximo do estaleiro de obra da 
estação Santos junto à zona onde a obra passa a ser executada a “céu aberto”, pois é uma das zonas onde 
existe maior probabilidade de emissão de partículas significativas” [EIA – ponto 12.3.1.2, pág. 630].”Não é 
apresentado este Plano. 

No entanto, face à presença de amianto no edifício a demolir no ISEG, tendo em conta que as diretrizes 
expressas no site da Direção-Geral da Saúde que referem “Os trabalhos de remoção devem ser acompanhados 
de recolha de amostras de ar para avaliação da contaminação do ar por fibras respiráveis para 
controlo/garantia da sua adequada execução. No final dos trabalhos deverá ser efetuada nova avaliação para 
garantir a conformidade com o valor de concentração de 0,01fibra/cm3 preconizado pela Organização Mundial 
de Saúde como indicador de área limpa.”, deve ser apresentado, durante o período afeto à demolição do 
edifício , um Plano de Monitorização com o objetivo de Avaliar a Contaminação do Ar por Fibras Respiráveis. 

No que diz respeito à qualidade do ar interior considera-se necessário apresentar um plano de Monitorização 
da Qualidade do Ar Interior nas Estações. 

Conclusão: Apresentar, durante a fase de construção, designadamente durante o período afeto à demolição do 
edifício da cantina do ISEG, o Plano de Monitorização para avaliar a contaminação do ar por fibras respiráveis. 

Apresentar, para a fase de exploração, o plano de Monitorização da Qualidade do ar no interior das Estações. 

Programa de Monitorização dos Solos 

Refere-se no RECAPE que, em relação aos solos, a monitorização dos solos nas zonas com potencial risco de 
contaminação e que se localizam no lote 2, ou seja, fora da área afeta ao Lote 1. 

“Os locais de amostragem deverão localizar-se na zona identificada como de potencial risco de contaminação 
(traçado que se desenvolve a jusante da estação Santos localizada no Quartel do Batalhão de Sapadores 
Bombeiros de Lisboa e o término do traçado no Cais do Sodré) e as amostras deverão ser recolhidas em várias 
profundidades de modo a abranger toda a zona de aterro, sem prejuízo de serem recolhidas amostras em 
outros estratos, se existirem indícios de contaminação…”[EIA – ponto 12.3.1.1, pág. 625]. 

Conclusão: Não se aplica. 

Programa de Monitorização do Ruído 

O Plano de Monitorização de Ruído deve ser definido para a fase de obra e fase de exploração, considerando os 
pontos: A1-Escola Pedro Nunes, 8 e 9-Cç. Estrela, ponto que caracterize fachadas traseiras dos prédios nºs 144 
a 128-Cç Estrela, 14 e 15 – Tv. Miguel Lupi, 11 e 12 - R. Jorge Alves e 18 e 19 - R. Miguel Lupi; e, prevendo 
possibilidade de adição de pontos no caso de eventuais reclamações apresentadas cujos resultados, caso 
ultrapassem os valores limite aplicáveis, devem ter como consequência a adoção de medidas de redução de 
ruído suplementares que, no caso das zonas da futura Estação da Estrela e do ISEG e habitações nas ruas Jorge 
Alves e Miguel Lupi, sejam a cessação dos trabalhos construtivos no período 20h00-08h00 e aos sábados, 
domingos e feriados. 

Conclusão: Não se considera cumprido. Deve ser reformulado e complementado. Apresentar em Fase Prévia à 
Obra à Autoridade de AIA, para apreciação e pronúncia o Plano de Monitorização do Ruído. 
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1. Vibrações: A desenvolver para as fases de construção e exploração. 

É apresentado um programa de monitorização de vibrações no Anexo X.1. No entanto, o programa de 
monitorização não se considera adequado e terá de ser reformulado. 

O contexto normativo enunciado não está correto, nem de acordo com o indicado na DIA que a seguir se 
transcreve: 

Deverá ser apresentado um plano de monitorização de Vibrações, terá que a incluir todos os pontos de 
monitorização de ruído e aqueles que, no fator associado à socioeconomia foram identificados como sendo 
atreitos à influência das vibrações decorrentes desta infraestrutura, seja em fase de construção ou de 
exploração. 

Antes do início da fase de exploração, a medição (equipamentos, localização dos pontos de medição e 
parâmetros de medição) deverão cumprir os requisitos expressos na norma NP 2074:2015 – Avaliação da 
influência de vibrações impulsivas em estruturas e na Norma NP ISO 2631-1: 2007 – Vibrações mecânicas e 
choque. Avaliação da exposição do corpo inteiro a vibrações. Parte 1: Requisitos gerais (consoante o objetivo da 
medição). Esta informação deverá ser complementada pela normalização internacional existente, 
nomeadamente: 

 ISO 14837-1:2005 - Mechanical vibration -- Ground-borne noise and vibration arising from rail systems -- 
Part 1: General guidance,  

 ISO/TS 14837-31 - Mechanical vibration -- Ground-borne noise and vibration arising from rail systems -- 
Part 31: Guideline on field measurements for the evaluation of human exposure in buildings,  

 ISO/TS 14837-32:2015 - Mechanical vibration -- Ground-borne noise and vibration arising from rail systems 
-- Part 32: Measurement of dynamic properties of the ground. 

Consideram-se, ainda, que poderão ser aplicados os seguintes instrumentos normativos: 

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

 BS 6472-1:2008 – Guide to evaluation of human exposure to vibration in buildings. Part 1: Vibration sources 
other than blasting 

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

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

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

Em relação à frequência de amostragem: 

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

 no final da fase de construção e antes da implementação das medidas de minimização e da via férrea, 
deverão ser efetuadas medições de funções de transferência nas posições indicadas na figura 1 do Plano de 
Monitorização proposto, que aqui se transcreve. Estas medições servirão para a validação final dos 
pressupostos em que assentou a definição das medidas de minimização e como ponto de referência para 
comparação com futuras medições de aferição da eficácia das medidas de minimização; 
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 na fase de exploração concorda-se com os pontos sugeridos (os mesmos também indicados para a fase 
final de construção antes da execução da via férrea e das medidas de minimização), ou seja: 

 Junto à via férrea (G1); 

 À superfície, na vertical do ponto de monitorização junto à via Férrea (G2); 

 No piso inferior do edifício a monitorizar (G3); 

 No piso superior do edifício a monitorizar (G4). 

 

Concorda-se com a realização de 1 ação de monitorização anual, para a qual se deverá considerar uma duração 
mínima de 1 semana, em contínuo e com a identificação dos eventos relevantes em termos de incomodidade à 
vibração. 

No mínimo, deverá ser contemplado o contexto normativo enunciado na DIA que não foi corretamente 
transposto para o Plano de Monitorização. 

O reporte de informação também deverá seguir o enunciado na normalização indicada na DIA. Os elementos a 
entregar, em sede de pós-avaliação, deverão cumprir o estabelecido na versão atualizada e em vigor da 
Portaria n.º 395/2015 de 4 de novembro, cumulativamente com o indicado na normalização específica 
respetiva. 

Conclusão: Não se considera cumprido. Deve ser reformulado e complementado. Apresentar em Fase Prévia à 
Obra à Autoridade de AIA, para apreciação e pronúncia o Plano de Monitorização das Vibrações. 

2. Recursos Hídricos Subterrâneos: Deve contemplar a monitorização em simultâneo com a medição dos níveis 
nos piezómetros, dos níveis estáticos das captações com as referências: 1, 2, 3, 7 e 9. Caso alguma das 
captações privadas identificadas no estudo, seja afetada no seu nível estático, deve o plano contemplar 
propostas de correção das situações identificadas, de modo a salvaguardar a funcionalidade destas captações. 

Em resultado de correspondência efetuada entre o proponente e a APA/ARHTO assim como dos contactos 
realizados nos locais associados a estas captações de água subterrânea, verificou-se que algumas das captações 
referenciadas não existem ou a sua referência encontra-se duplicada, tendo-se concluído que apenas existem a 
captação 2, localizada na Rua Saraiva de Carvalho, nº 68, e a captação 8, situada na Rua de São Bernardo, nº 27. 
Nestas captações foram efetuadas as medições solicitadas. 

Verifica-se ainda que o proponente, para o reforço da análise da afetação do nível freático, acrescentou vários 
locais de sondagens, que integraram o programa complementar realizado no âmbito do PE, os quais foram 
convertidos em piezómetros e realizadas novas medições dos níveis piezométricos. Concorda-se com a adição 
destes piezómetros ao Plano de Monitorização. 

Os níveis estáticos e os níveis piezométricos medidos são apresentados na Tabela 1 do ANEXO X.2 (RACS-PE-
AMB-LT1-000-AN-41210-B), sendo que se considera que deverão também ser consideradas no Plano de 
Monitorização, as captações indicadas na Tabela 1, com as designações FO1 e FO2, e ainda a captação com a 
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referência 10 (atribuída pela APA/ARHTO), com o código de utilização A010833.2020.RH5A e com as 
coordenadas: X -9,15589 e Y 38,70993. Os níveis estáticos deverão igualmente ser monitorizados nestas 
captações, na fase prévia à obra e durante a fase de construção. 

Quanto ao ponto 5. Parâmetros a monitorizar, do Programa de Monitorização, alerta-se para o facto de que o 
parâmetro a monitorizar é o nível hidrostático (NHE) das captações privadas, identificadas como sendo 
passíveis de serem afetadas pela obra do metropolitano. O objetivo deste programa de monitorização é a 
avaliação da variação dos NHE naquelas captações privadas, não a variação do nível piezométrico no aquífero. 
As alterações nos níveis piezométricos do aquífero e no padrão de escoamento (que o documento designa por 
“anomalias no padrão hidrodinâmico”) do aquífero, referidas no ponto 5 do Programa de Monitorização, 
apenas servirão para, eventualmente, explicar as variações dos níveis hidrostáticos naquelas e noutras 
captações privadas que venham a ser identificadas. 

Quanto ao ponto 6. Frequência de amostragem, não se concorda com a periodicidade bimestral das medições 
nos furos particulares, durante a fase prévia à obra e durante a fase de construção. Estas medições do NHE nos 
furos deverão ser mensais, a acompanhar as medições do nível piezométrico nos piezómetros e do NHE nos 
furos FO1 e FO2. Concorda-se com a medição semestral dos NHE nos furos e dos níveis piezométricos nos 
piezómetros, durante a fase de exploração. 

Quanto ao ponto 10. Critérios para a decisão sobre a revisão do programa de monitorização, é preferível 
observar e evolução do NHE nas captações particulares, durante a fase de obra e então, só após a fase de obra, 
definir-se o período de tempo após o início da fase de exploração, para eventual revisão do programa de 
monitorização. 

Quanto ao ponto 11. Relatório de Monitorização, os relatórios a apresentar após o relatório da primeira 
campanha, deverão ter uma periodicidade semestral e apresentar a análise da evolução mensal dos níveis 
medidos ao longo semestre, exceto quando se verifique uma queda brusca do nível hidrostático numa das 
captações particulares a vigiar. 

Tendo em conta a alteração da situação de referência e o disposto na MM 48, deverão ser acrescentadas ao 
conjunto das captações a monitorizar na fase prévia à obra e durante a fase de construção as captações que 
entretanto forem licenciadas e executadas antes do começo das obras. 

Conclusão: Deve ser complementado. Apresentar em Fase Prévia à Obra à Autoridade de AIA, para apreciação 
e pronúncia o Plano de Monitorização dos Recursos Hídricos Subterrâneos. 

3. Património Cultural: Deve ser mensurável, ou seja, deve incluir a indicação de objetivos concretos, 
parâmetros de monitorização, locais a monitorizar, a frequência das amostragens, os métodos de registo e de 
apresentação e análise dos resultados, bem como as medidas necessárias adotar conforme os diferentes 
cenários, inclusive durante a fase de exploração. 

O Plano de Monitorização é apresentado - PM3 - Património Cultural, apresentado no Anexo X do RECAPE 
RACS-PE-AMB-LT1-000-AN-41010/X.III - RACS-PE-AMB-LT1-000-AN-41310 (Volume 11.4)». 

Conforme já foi referido, é fundamental promover a gestão do risco e a prevenção, a resposta a 
incidentes/acidentes no edificado patrimonialmente relevante da área de afetação do projeto, a partir da 
identificação de riscos e de potenciais situações de emergência, que nesta fase, deveriam encontrar-se 
definidas de forma gradativa, mesmo para a fase subsequente de exploração. 

Salienta-se que a avaliação de riscos e o respetivo mapeamento de risco devem considerar, em função dos 
assentamentos e distorções e diferentes categorias de danos estimados para as edificações, diferentes medidas 
a serem adotadas em função destas categorias, bem como definidos níveis de alerta e de intervenção a 
considerar em fase de obra. 

Considera-se que se encontra na generalidade previsto o cumprimento desta disposição da DIA, que deverá ser 
complementado, com os seguintes aspetos: 

 A monitorização deverá decorrer durante três anos, após a conclusão da fase de construção, com 
apresentação semestral dos respetivos relatórios.  
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 Devido à proximidade da Estação da Estrela à Basílica da Estrela, bem imóvel classificado como 
Monumento Nacional (Decreto de 16-06-1910, DG, n.º 136, de 23-06-1910), considera-se que aqui se 
deverá igualmente proceder à monitorização deste elemento patrimonial. 

Conclusão: Apresentar em Fase Prévia à Obra à Autoridade de AIA, para apreciação e pronúncia o Plano de 
Monitorização do Património Cultural. 

4. Paisagem: A elaborar em particular para o património botânico do Jardim da Estrela (ou Jardim Guerra 
Junqueiro, 1842 - séc. XIX), e deve contemplar, entre outros que sejam pertinentes, os seguintes parâmetros:  
Nível hidrostático numa área a definir/propor. 
Evolução do estado fitossanitário. 
Avaliação da estabilidade biomecânica dos exemplares arbóreos que sejam afetados fisicamente pelo corte de 
raízes ou, quando não, que tenham localização em área suscetível a tal. 
Nestes termos, deve ser definida uma área, em cartografia, onde conste graficamente a localização dos 
exemplares a monitorizar assim como deve ser apresentado o elenco/lista dos referidos exemplares a serem 
monitorizados, acompanhado do registo textual do seu estado na atual Situação de Referência. O referido 
programa deve estabelecer a periodicidade das inspeções/medições e acompanhamento diverso e a forma de 
tratamento de dados/informação recolhida. Neste âmbito, também devem ser apresentadas as medidas a 
tomar, ou as soluções, para conter, ou reduzir, os riscos potenciais, como por exemplo, considerar o reforço das 
regas, se adequado. Estas ações, e monitorização, devem ser asseguradas através da assistência técnica à obra 
por especialistas de vegetação de acordo com os parâmetros acima referidos, e outros pertinentes a considerar. 

Da informação apresentada pelo proponente no sentido de dar cumprimento ao solicitado verifica-se que o 
Plano de Monitorização da Paisagem, que consta no Anexo X.4 - Plano de Monitorização da Paisagem (RACS-PE-
AMB-LT1-000-AN-41410) dá resposta ao solicitado na sua globalidade. Contudo, importa fazer algumas 
apreciações de modo a que seja mais orientado e observe alguns aspetos que parecem não estar considerados. 

a. O objetivo da monitorização é, sobretudo, dirigido ao Jardim da Estrela ou Jardim Guerra Junqueiro pelo 
seu valor enquanto jardim e pelo valor do seu património botânico, cuja preservação imposta assegurar. 

b. Os exemplares mais relevantes a preservar, a transplantar ou a abater deverão ser avaliados do ponto de 
vista patrimonial devendo esta avaliação ser fornecida em Fase Prévia à Obra.  

c. Apesar da monitorização pretendida ser dirigida ao referido jardim, nada a obstar, quanto a uma maior 
abrangência da proposta, desde que, tal não se traduza numa menor qualidade, ou o comprometimento, 
do acompanhamento dos espécimes presentes no Jardim da Estrela.  

d. A área a monitorizar no Jardim da Estrela apresenta-se reduzida face ao pretendido pelo que a mesma 
deve ser ponderada quanto à sua maior abrangência de modo a incluir outros exemplares próximos, sendo 
que deve ser sempre tido em consideração a questão dos níveis hidrostáticos. 

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

f. Deve ser considerado na avaliação da estabilidade biomecânica o parâmetro “deslocamento do prato 
radicular”, considerando-se insuficiente apenas considerar, aparentemente, 3 parâmetros para a sua 
avaliação - perímetro do tronco à altura do peito (PAP); diâmetro da copa, altura total (H total) -, 
sobretudo, por nem sequer haver referência à utilização de equipamento do tipo resistógrafo. A “análise 
do risco de queda” deve ser considerado no âmbito dos parâmetros e da monitorização. Avaliação do Nível 
de Risco e a Redução de Risco e Intervenções devem ser contempladas neste âmbito. 

g. Não deve haver exemplares ou espécies sem identificação, pelo que, todas as consideradas devem estar 
devidamente identificadas e caracterizadas. 

h. No âmbito da avaliação, os exemplares mais relevantes, sobretudo, os arbóreos e os de valor patrimonial 
elevado que venham a sofrer podas devem constituir uma nota informativa para conhecimento e 
avaliação. 

i. Para cada espécie relevante a podar, como a Apollonia barbujana, deve ser expresso qual o grau de 
tolerância. 
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j. As podas e cortes devem ser orientados com base em intervenções de cirurgia de árvores pelo que tais 
operações devem ser realizadas por técnicos credenciados. 

Face ao exposto o Plano de Monitorização da Vegetação, apresentado como proposta de trabalho, carece ainda 
de alguns aspetos que devem ser contemplados. Deste modo, dá-se nova redação à sua solicitação de modo a 
contemplá-los: 

Conclusão: Apresentar em Fase Prévia à Obra à Autoridade de AIA, para apreciação e pronúncia o Plano de 
Monitorização da Paisagem: 

“Apresentar o Plano de Monitorização da Vegetação, ou da Paisagem, tendo como base o proposto no RECAPE. 
O mesmo deve contemplar ainda os seguintes aspetos: 

a. A equipa responsável pelo Plano de Monitorização e o seu acompanhamento deve constar no mesmo. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OUTROS PLANOS 

Devem, ainda, ser apresentados os seguintes Planos: 

Fase Construção 

1. Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra. 

2. Programa de Circulação. 

3. Programa de Instrumentação e Observação. 

4. Plano de Emergência (incluindo as Emergências Ambientais). 

5. Plano de Comunicação. 

6. Plano de Formação e Sensibilização. 

Fase Exploração  

7. Procedimentos de Controlo Operacional de Aspetos Ambientais. 
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8. Procedimentos de Gestão Emergências Ambientais. 

9. Plano de Emergência. 

10. Sistema de Segurança e Vigilância. 

11. Plano de Manutenção Preventiva. 

Estes Planos foram apresentados em anexo ao RECAPE, ou a proposta de PGA a desenvolver para a fase de 
Obra contempla a sua elaboração. 

Relativamente ao Anexo XI – Proposta de Plano de Gestão Ambiental é referida a Prevenção e Resposta a 
Emergências Ambientais, no capítulo 14 deste documento (Prevenção e Resposta Emergências Ambientais) é 
referido que “ As medidas a adotar no caso de ocorrência de emergências ambientais serão as definidas no 
Plano de Emergência Ambiental (PEA). Este Plano aplica-se a todas as atividades e serviços desenvolvidos no 
estaleiro e frentes de trabalho, em condições de emergência ambiental. Tem como objetivo, estabelecer a 
organização e o modo de atuação em caso de:  

 Derrames de óleo e de outras substâncias perigosas para o solo/linhas de água;  

 Incêndio;  

 Outros, caso aplicável.” 

Considera-se que deve ser incluído neste Plano a ocorrência de sismos e inundações. 

Também noutro anexo, do mesmo documento, são apresentados os Planos Fase Exploração (Metropolitano de 
Lisboa). Estes Planos intitulados “Plano e Resposta a Emergências Ambientais datam de 2012 e 2017”. 

Assim, considera-se que deve ser verificada a necessidade de atualizar estes Planos. 

Relativamente ao facto das alterações ao projeto implicarem a demolição de um edifício que contém amianto, 
na legislação e diplomas existentes sobre esta matéria estão incluídos vários aspetos/medidas para a correta 
remoção dos materiais contendo amianto e para o acondicionamento, transporte e gestão dos respetivos 
resíduos de construção e demolição gerados, tendo em vista a proteção do ambiente e da saúde humana. Um 
dos aspetos está relacionado com a necessidade de elaboração de um plano de trabalhos que deve ser 
aprovado pela Autoridade para as Condições de Trabalho. Assim, considera-se que o Plano de Trabalhos com 
Materiais que Contenham Amianto, aprovado pela Autoridade para as Condições de Trabalho, deve ser 
apresentado. 

Outro aspeto relevante mencionado na legislação está relacionado com a formação e informação a dar aos 
trabalhadores expostos. Assim, deve considerar-se um Plano de Formação e Informação dos trabalhadores 
expostos ou suscetíveis de estarem expostos a poeiras de amianto ou de materiais que contenham amianto. 

Conclusão: Devem manter-se na DCAPE e serem adaptados de acordo com o resultado desta avaliação.  

O Plano de Emergência Ambiental (PEA) deve incluir também a ocorrência de sismos e inundações.  

O Plano e Resposta a Emergências Ambientais, para a fase de exploração, deve ser atualizado.  

Apresentar o Plano de Trabalhos com Materiais que Contenham Amianto, aprovado pela Autoridade para as 
Condições de Trabalho.  

Apresentar um Plano de Formação e Informação dos trabalhadores expostos ou suscetíveis de estarem expostos 
a poeiras de amianto ou de materiais que contenham amianto. 
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5. CONSULTA PÚBLICA 

A consulta pública, nos termos do artigo 20º do Decreto-lei n.º 151-B/2013, de 31 de Outubro, alterado e 
republicado pelo decreto-lei n.º 151-B/2017, de 11 de dezembro, decorreu durante 15 dias úteis, de 26 de 
janeiro a 15 de fevereiro de 2021. 

Durante este período foram recebidos 12 pareceres com a seguinte proveniência: ANAC - Autoridade Nacional 
da Aviação Civil; Junta de Freguesia da Estrela; Administração do Porto de Lisboa (APL); REN – Redes Elétricas 
Nacionais; e, 8 Cidadãos a título individual. 

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

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

No que concerne aos impactes expectáveis, salienta os decorrentes do ruído e vibrações que serão muito 
significativos, não tendo identificando medidas de mitigação eficazes. Quanto aos impactes decorrentes da 
natureza geológica dos terrenos refere a importância de ter acesso ao estudo hidrológico realizado, que 
permite atestar da sustentabilidade deste e de outros projetos que venham a ser realizados na área. 

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

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

A APL reforça, pelos impactes negativos expectáveis, a necessidade da implementação de medidas de 
minimização e de planos de monitorização, designadamente no que concerne aos aspetos a seguir 
mencionados:  

Relativamente às vias a utilizar durante a fase de construção, para além das interferências com o tráfego 
normal dessas vias, há o desgaste que este acréscimo de utilização irá introduzir nos pavimentos. Deste modo, 
considera fundamental prever um plano de monitorização do estado dos pavimentos e procedimentos de 
correção das situações anómalas, para que seja garantida a segurança de circulação nessas vias, bem como 
zonas envolventes que deverá ser implementado ao longo do período de obra pelo Metropolitano de Lisboa. 
Deverá, ainda, ser imposta a reposição das condições iniciais das vias e zonas envolventes afetadas, no final da 
empreitada. 
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Em relação ao Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPGRCD), que refere que 
os resíduos urbanos produzidos em obra, nomeadamente embalagens de comida e bebida, restos de alimentos, 
papel de escritório e outros lixos correntes, disporão de recipientes dedicados para o seu acondicionamento e 
serão encaminhados através dos serviços municipais existentes no local da obra e que deve ser tido em 
consideração as especificações constantes no Regulamento de Gestão de Resíduos, Limpeza e Higiene Urbana 
de Lisboa. Deste modo, esclarece que em área de jurisdição da APL, e onde se localiza o Estaleiro principal, a 
entidade concessionária que presta os serviços de limpeza e recolha de resíduos sólidos urbanos e a navios é a 
empresa Blueotter, com a qual o Metropolitano de Lisboa terá de contratar os respetivos serviços. O PPGRCD 
remete para a empresa ou entidade adjudicatária da obra a responsabilidade de apresentar um Plano de 
Triagem e de Acondicionamento de Materiais RCD consentâneo com o PPGRCD e com a legislação em vigor, 
para aprovação pela fiscalização da obra. 

Em relação ao Plano de Gestão de Efluentes e Monitorização de Águas Residuais, que refere que no Estaleiro 
principal – Cais do Sodré, sendo uma área de apoio à execução dos trabalhos da empreitada do Lote 1, e uma 
vez que não será instalada central de betão neste estaleiro, não serão desenvolvidas atividades geradoras de 
efluentes industriais, apenas serão gerados efluentes domésticos que serão descarregados nos coletores da 
rede existentes. Contudo, no desenho “RACS-PE-DRN-LT1-000-DW-91500-0” estão representados diversos 
equipamentos, nomeadamente decantador e separador de hidrocarbonetos, bem como, uma zona de lavagem 
de rodados e uma zona de lavagem de autobetoneiras, sendo que os efluentes resultantes, após passagem 
pelos referidos equipamentos, são posteriormente encaminhados para o coletor de rede existente. Assim 
sendo, considera fundamental esclarecer este aspeto por quanto estão previstas monitorizações de qualidade 
do efluente à saída dos sistemas de decantação e do separador de hidrocarbonetos, nos diferentes estaleiros, 
não estando contemplada a monitorização do efluente no estaleiro principal. 

Em relação ao Estudo do ruído, e para a fase de construção foi possível definir medidas específicas de 
minimização do ruído a instalar nos estaleiros, nomeadamente a implementação de barreiras acústicas, em 
torno do pórtico de descarga de terras nos camiões de transporte de terras. Esta atividade será a mais ruidosa, 
mas intermitente. De referir que estas medidas (barreiras acústicas) apenas se aplicam aos estaleiros com 
frente de obra, que no caso do Lote 1, não se aplicará ao Estaleiro principal. Para além das medidas especificas 
(barreiras acústicas) apresentadas, deverão ser também implementadas as medidas estabelecidas pela APA, no 
documento Medidas de Minimização Gerais da Fase de Construção. Caso existam reclamações de ruído, deverá 
ser definido um plano de monitorização específico, e efetuadas medições junto do recetor reclamante, nas 
condições de atividade identificadas como geradoras de incomodidade. 

Relativamente à integração paisagística do estaleiro principal, face à proximidade do mesmo à ciclovia/via 
pedonal ribeirinha e, consequente, acessibilidade visual por parte de observadores móveis, é imperativo 
garantir a implementação de vedações opacas e elementos estéticos conforme descrito no Relatório Base do 
RECAPE. Sugere, ainda, a colocação de uma pala de proteção ao longo da vedação adjacente à ciclovia/via 
pedonal, que permita o usufruto deste espaço pelos utentes em harmonia e segurança com as atividades 
desenvolvidas no estaleiro, durante o seu tempo de implementação, que se irá prolongar também na obra 
referente ao Lote 2. 

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

Os cidadãos Beatriz Moriano, Cláudia Maria Giovanna Sisti, Francisca Pinto da Costa, Leonor Pereira, Maria 
Isabel Ramos Lopes da Silva e Neus Lagunas, alertam, nos seus contributos, para o facto de o projeto incorrer 
na violação do art.º 282 da Lei 2/2020, de 31 de março, que determina a suspensão do processo de construção 
da linha circular, devendo ser dada prioridade à expansão da rede até Loures, Alcântara e zona ocidental de 
Lisboa. 

Em seguida é elencado um conjunto de sugestões relativas à “Análise de risco dos edifícios e infraestruturas ao 
longo do Traçado”, a saber: 

 Existência de sessões de esclarecimento à população sobre o modo como são realizadas as leituras para 
monitorização das anomalias causadas pela obra e de como decorrerão os planos de contingência. 
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 A frequência das leituras deveria ser 24 sobre 24 horas, com sistema de alarme com ligação ao GSM e 
informação e alertas disponibilizados em tempo real à população residente na área, por exemplo, através 
da sua disponibilização numa plataforma informática criada para o efeito. 

 O buffer de 60 m relativo ao eixo será insuficiente e deveria ser aumentado pelo menos para o dobro. 

Mariana Santos, na qualidade de proprietária de um andar sito na rua do Quelhas, manifesta a sua preocupação 
relativamente ao projeto, designadamente o traçado subterrâneo, com a estrutura à superfície, PV213: em 
particular pelo talvegue que atravessa a rua, com todo o conjunto de construções que tem surgido e que 
bastante danificaram o edificado existente. Refere, ainda, não ter sido contactada pelo Metropolitano para 
análise do estado do prédio onde habita, nem para qualquer informação sobre o projeto, sendo que a 
profundidade de escavação e a trepidação constante da passagem do metro são dois dos aspetos que muito a 
preocupam. E questiona de que forma foram acautelados os danos (muito prováveis) ao edificado já existente, 
nomeadamente aos números 18,20, 22, 25. 

Fernando Santos e Silva manifesta a sua indignação pelo projeto da linha circular que tal como ficou bem 
patente no procedimento de avaliação, fundamentou-se num conjunto de inverdades: não cumprimento do 
projeto da linha circular do PROTAML de 2002 em vigor, que advoga o prolongamento para Alcântara; 
incorreção técnica de que a linha circular permitiria uma maior frequência de comboios do que as atuais linhas 
verde e amarela. Depois, porque não se teve em consideração a vontade expressa na consulta pública onde os 
cerca de 90% dos contributos traduziram uma posição desfavorável ao projeto: uns porque se sentiram 
coletivamente prejudicados (moradores do eixo Quinta das Conchas-Odivelas, preteridos relativamente aos 
moradores da linha de Cascais; outros, moradores da zona do Campo grande-Telheiras, pela agressão visual 
devida aos novos viadutos; e os moradores da colina da Estrela, a quem não foram dadas garantias de que 
existirá uma monitorização permanente, de eventuais deslocamentos devidos à natureza geológica dos 
terrenos, durante a execução das obras e após por um prazo razoável, com capacidade de intervenção corretiva 
também permanente em caso de ocorrência desses deslocamentos); outros porque do ponto de vista técnico 
mostraram as inconformidades do projeto. 

Independentemente dos aspetos referidos considera matéria suficiente para a reprovação do RECAPE o facto 
de se estar se violar o artigo 48.2 da Constituição da República Portuguesa (direito à informação de assuntos 
públicos). Acresce que a Lei 2/2020 manda suspender a construção da linha circular e apresentar um plano de 
mobilidade para a AML. A aprovação do RECAPE incorre na cumplicidade de um erro técnico e de uma infração 
legal, conclui. 

Por último é referido que a plataforma Participa não é ainda um instrumento de participação eficaz, pois apesar 
do cidadão ser convidado a participar a sua posição é pouco tida em consideração na tomada de decisão. 

 

Comentário da CA: 

Relativamente às preocupações da Junta de Freguesia da Estrela com os aumentos dos níveis de ruído e 
vibrações resultantes da alteração do PV213, alerta-se para o facto de se considerar no âmbito desta avaliação 
a necessidade de se reformularem os Estudos de Ruído e das Vibrações para que se venham a projetar medidas 
eficazes de minimização dos impactes quer da fase de construção quer da fase de exploração, o que terá que 
ser efetuado em fase prévia ao licenciamento. De salientar que a necessidade de alteração do PV213 decorre 
também do estipulado na DIA emitida sobre o EP no âmbito da Medida de Minimização a incluir no Projeto de 
Execução 10, na qual se refere que o projeto deve salvaguardar os aspetos mencionados entre outras 
entidades, pelo ISEG, e nos quais se enquadra a alteração da localização deste PV213. 

Relativamente aos aspetos relacionados com a justificação do projeto, ou do projeto inicial em que o Lote 1 em 
avaliação se insere, importa também mencionar que essa questão foi abordada no âmbito do respetivo 
procedimento de AIA a que a totalidade do projeto foi sujeito, em fase de Estudo Prévio, na qual ponderados 
todos os impactes em causa, positivos e negativos, se conclui pela emissão de uma DIA favorável condicionada 
ao projeto. 

Em relação ao Plano de Gestão de Efluentes e Monitorização de Águas Residuais, só eventualmente será 
necessária a monitorização do efluente do estaleiro quando se avaliar o PE do Lote 2, uma vez que para o Lote 
1 não é necessária a instalação de referida Central de Betão. 
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Na sequência do conteúdo das restantes exposições recebidas considera-se que, tendo sido apresentado um 
conjunto de sugestões/recomendações relativamente ao projeto de execução, as mesmas devem ser objeto de 
equacionamento/reavaliação pelo proponente (desde que enquadradas no espírito do definido nas condições 
da DIA), em resultado das conclusões resultantes da presente apreciação. 

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

 Prever um plano de monitorização do estado dos pavimentos e procedimentos de correção das situações 
anómalas, para que seja garantida a segurança de circulação nessas vias, bem como zonas envolventes que 
deverá ser implementado ao longo do período de obra pelo Metropolitano de Lisboa. Repor as condições 
iniciais das vias e zonas envolventes afetadas, no final da empreitada. 

 Em relação ao Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPGRCD), e 
relativamente aos resíduos urbanos produzidos em obra, esclarece que em área de jurisdição da APL, e 
onde se localiza o Estaleiro principal, a entidade concessionária que presta os serviços de limpeza e recolha 
de resíduos sólidos urbanos e a navios é a empresa Blueotter, com a qual o Metropolitano de Lisboa terá 
de contratar os respetivos serviços.  

 Aplicar para o Estaleiro principal medidas especificas (barreiras acústicas) caso necessário, e 
implementadas as medidas estabelecidas pela APA, no documento Medidas de Minimização Gerais da Fase 
de Construção. Caso existam reclamações de ruído, deve ser definido um plano de monitorização 
específico, e efetuadas medições junto do recetor reclamante, nas condições de atividade identificadas 
como geradoras de incomodidade. 

 Relativamente à integração paisagística do Estaleiro principal, face à proximidade do mesmo à ciclovia/via 
pedonal ribeirinha e, consequente, acessibilidade visual por parte de observadores móveis, é imperativo 
garantir a implementação de vedações opacas e elementos estéticos conforme descrito no Relatório Base 
do RECAPE. Sugere, ainda, a colocação de uma pala de proteção ao longo da vedação adjacente à 
ciclovia/via pedonal, que permita o usufruto deste espaço pelos utentes em harmonia e segurança com as 
atividades desenvolvidas no estaleiro, durante o seu tempo de implementação, que se irá prolongar 
também na obra referente ao Lote 2. 

 Promover sessões de esclarecimento à população sobre o modo como são realizadas as leituras para 
monitorização das anomalias causadas pela obra e de como decorrerão os planos de contingência. 

 A frequência das leituras deveria ser 24 sobre 24 horas, com sistema de alarme com ligação ao GSM e 
informação e alertas disponibilizados em tempo real à população residente na área, por exemplo 
disponibilizados numa plataforma informática criada para o efeito. O buffer de 60 m relativo ao eixo será 
insuficiente e deveria ser aumentado pelo menos para o dobro. 

 Mariana Santos vem, na qualidade de proprietária de um andar sito na rua do Quelhas, manifestar a sua 
preocupação relativamente ao projeto, designadamente o traçado subterrâneo, com a estrutura à 
superfície, PV213: em particular pelo talvegue que atravessa a rua, com todo o conjunto de construções 
que tem surgido e que bastante danificaram o edificado existente. Refere, ainda, não ter sido contactada 
pelo Metropolitano para análise do estado do prédio onde habita, nem para qualquer informação sobre o 
projeto, sendo que a profundidade de escavação e a trepidação constante da passagem do metro são dois 
dos aspetos que muito a preocupam.  

 Incluir na avaliação de risco os edifícios 18, 20, 22, 25 na Rua do Quelhas. 

 

Relativamente à referência efetuada por vários cidadãos relativamente ao previsto no art.º 282 da Lei 2/2020, 
de 31 de março, foi solicitado ao proponente do projeto o respetivo esclarecimento. Foi nesse âmbito 
transmitido pelo Metropolitano de Lisboa o seguinte: 

“Na nota divulgada sobre a promulgação do Orçamento do Estado para 2020, o Presidente da República 

defendeu que não se justificava um recurso ao Tribunal Constitucional por causa da linha circular do metro de 



 

 

 
 

Parecer da Comissão de Avaliação 
 

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

74 

Lisboa, argumentando que o parlamento (art.º 282.º) apenas formulou uma recomendação, sem suspender 

qualquer decisão administrativa. 

Em causa estava a aprovação de uma alteração ao Orçamento do Estado para 2020, na especialidade, para a 

suspensão da linha circular do Metropolitano de Lisboa. 

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, considerou que “nenhuma das dúvidas levantadas, em 

termos de constitucionalidade, se afigurava apta a justificar o pedido de fiscalização preventiva ao Tribunal 

Constitucional”. 

“Nem mesmo aquela que maior debate motivou, a saber, a da eventual violação do princípio da separação e 

interdependência dos poderes do Estado, na sua dimensão de respeito da reserva de administração, no caso de 

alegada deliberação parlamentar suspendendo decisão administrativa sobre a concretização de linha circular do 

metro de Lisboa”, acrescentou. 

Segundo o chefe de Estado, “em rigor, a Assembleia da República não suspendeu qualquer decisão 

administrativa, limitando-se a formular recomendação política, dirigida ao Governo e à Administração Pública 

em geral, sobre a aludida matéria”. 

Subsequentemente, o Ministro do Ambiente e da Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes, assinou, em 3 de 

abril, um despacho (3/4/2020), em que indica que o Metropolitano de Lisboa, E.P.E. deve continuar a executar 

os procedimentos administrativos necessários à aquisição de material circulante, modernização da sinalização e 

concretização do Plano de Expansão da rede do Metropolitano de Lisboa - Prolongamento das Linhas Amarela e 

Verde - Rato - Cais do Sodré, bem como os procedimentos conexos com esses projetos, nomeadamente os 

respetivos procedimentos de contratação pública. 

 O Orçamento de Estado para 2021 não contém norma equivalente.” 
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6. CONCLUSÕES 

O RECAPE em avaliação diz respeito ao Projeto de Construção dos Toscos no Âmbito da concretização do Plano 

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

Lote 1 – Prolongamento Entre o Término da Estação do Rato e o Tímpano Norte da Estação Santos (Pk 0+000 

Ao Pk 1+319,729) que corresponde ao Lote 1 do projeto sujeito a procedimento de AIA em fase de Estudo 

Prévio, cujo proponente é o Metropolitano de Lisboa EPE. Serão, posteriormente, sujeitos a procedimento de 

verificação de conformidade ambiental com o Projeto de Execução os Lote 2 (até à Estação de Cais do Sodré) e 

3 (Viadutos do Campo Grande). 

Apesar da fase em que o projeto do Lote 1 se encontra - Projeto de Execução de Toscos - importa mencionar 

que a análise do RECAPE e as conclusões desta avaliação são dirigidas a todas as fases do projeto (construção, 

exploração) e constituem-se como obrigatórias para todos os intervenientes (em todos os projetos de execução 

(via/acabamentos) associados a este Lote 1) envolvidos na sua implementação/execução.  

Da análise efetuada ao longo deste Parecer e consequência da fase do PE, apesar de o proponente ter incluído 

no RECAPE elementos processuais que considerou relevantes, tais como soluções conceptuais para os 

acabamentos/tipos de via e a integração paisagística do Lote 1, considerou-se ainda persistirem um conjunto de 

condições que não foram adequadamente cumpridas/contempladas, e que terão que ser ainda remetidas 

previamente ao licenciamento do projeto, ou à fase de construção, para apreciação e pronúncia. 

O Projeto de Execução face ao apresentado em Estudo Prévio apresenta duas alterações, designadamente o 

acesso à Estação da Estrela que será efetuado pelo piso térreo do antigo edifício da Farmácia, e a saída de 

emergência relocalizada para o interior do poço principal da Estação da Estrela, o que permite uma menor 

afetação do espaço urbano, quer na fase de construção, quer na fase de exploração e, a alteração da 

localização da estrutura do PV213, que foi deslocada do Pk 1+121,069 para montante para o PK 1+107,486, 

ainda dentro das instalações do ISEG para o local onde se situa atualmente a cantina velha, na base da qual 

estiveram os pareceres da CML e ISEG no âmbito do processo de AIA do EP e a minimização dos riscos de 

deslizamento de terrenos, uma vez que a localização se afasta da zona mais sensível em termos geológico. Estas 

alterações implicaram a reavaliação dos impactes e consideraram-se devidamente enquadradas no âmbito da 

DIA emitida em fase de Estudo Prévio. 

Assim, da avaliação efetuada às Condicionantes/Elementos a incluir no RECAPE/ Medidas de 

Minimização/Programas de Monitorização da DIA, considerou-se, tendo em conta a apreciação efetuada nos 

pontos 4. e 5. deste Parecer, que o Projeto de Execução na fase apresentada reúne condições para cumprir a 

DIA se forem tidas em consideração as Medidas de Minimização a incluir no Projeto de Execução global deste 

Lote 1, aprovados os elementos a remeter previamente ao licenciamento do projeto e à fase de construção 

para apreciação e pronúncia, e efetuadas as alterações/correções mencionadas ao nível das Medidas de 

Minimização e dos Planos de Monitorização, e dos outros Planos mencionados. 

P`la Comissão de Avaliação, 

 

 

(Presidente da CA - Dora Beja) 
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ANEXO I – TRAÇADO EM PLANTA E LOCALIZAÇÃO DOS ESTALEIROS 




