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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) 

RESUMO NÃO TÉCNICO 
 

1. INTRODUÇÃO  

O presente documento constitui o Resumo Não Técnico do Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de 
Execução (RECAPE), do Lote 1 – Prolongamento entre o Término da Estação do Rato e a Estação Santos (KM 
0+000 ao KM 1+319,729), o qual é parte integrante 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. Trata-se de um 
documento redigido em linguagem não técnica destinado ao público em geral.  

Toda a informação técnica e com maior grau de detalhe encontra-se no Relatório Base, nas peças desenhadas, nos 
Anexos do RECAPE e no Projeto de Execução que podem ser consultados no site da Agência Portuguesa do 
Ambiente, https://siaia.apambiente.pt/. 

O Proponente é a empresa Metropolitano de Lisboa, E.P.E.  

A entidade licenciadora do Projeto é a Secretaria de Estado da Mobilidade. A Autoridade de AIA é a Agência 
Portuguesa do Ambiente, I.P., tendo em conta o enquadramento do projeto na alínea h), do n.º 10, do Anexo II do 
Decreto-Lei nº 151-B/2013, de 31 de outubro alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.152-B/2017, de 11 de 
dezembro. 

O traçado da linha de metropolitano do Lote 1 em análise desenvolve-se no concelho de Lisboa e intercepta as 
freguesias de Campo de Ourique e da Estrela, e tem por base a aprovação em sede de Avaliação de Impacte 
Ambiental (AIA n.º 3020), por Decisão Favorável Condicionada ao cumprimento dos termos e condições expressas 
na Declaração de Impacte Ambiental (DIA). 

Na figura seguinte localiza-se o empreendimento em apreço. 
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Figura 1 –Localização do empreendimento 

O objetivo do RECAPE é verificar e assegurar que o Projeto de Execução é desenvolvido tendo em consideração as 
condicionantes, os estudos desenvolvidos e contempla a incorporação das medidas de minimização indicados na DIA, 
bem como a definição dos programas de monitorização e demais planos adequados ao acompanhamento dos vários 
fatores ambientais.  

A realização do RECAPE e de todos os estudos pedidos na DIA decorreu entre julho de 2020 e dezembro de 2020. 

2. ÂMBITO DO RECAPE 

Para a concretização do empreendimento avaliado em EIA, o Metropolitano de Lisboa dividiu o prolongamento da 
linha entre o Rato e o Cais do Sodré, incluindo as novas ligações nos Viadutos do Campo Grande em 3 lotes, e que 
foram: 

 Lote 1 – Desenvolve-se entre o término da Estação do Rato e o tímpano norte da Estação Santos (km 
1+319,729). Estão inseridos neste lote o Poço de Ventilação (PV) 208, já existente, a nova Estação Estrela 
e o Poço de Ventilação (PV) 213. O traçado desenvolve-se integralmente em túnel; 

 Lote 2 – Desenvolve-se a partir da Estação Santos (km 1+319,729) até à Estação do Cais do Sodré (km 
1+984,292,). O traçado desenvolve-se parcialmente em túnel e a céu aberto desde o cruzamento com a Av. 

LEGENDA: 
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D, Carlos I até à Estação do Cais do Sodré e inclui a construção da nova estação de Santos, do Poço de 
Ventilação (PV) 218 e a ampliação do átrio poente da Estação Cais do Sodré; 

 Lote 3 – Realização de dois novos troços de viaduto no Campo Grande para fecho da linha circular. 

Nas figuras seguintes apresenta-se a planta do empreendimento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Planta do empreendimento (Lote 1 e Lote 2)  

 
 
 
 
 
 
 
 

Linha Amarela (Existente) Lote 1 Lote 2 
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Figura 3 – Planta do empreendimento (Lote 3)  

Tal como exposto nas figuras, o Lote 2, é contíguo ao Lote 1 e inicia-se na Estação de Santos. 
Salienta-se que os Lotes 2 e 3 não integram o presente RECAPE. O presente Resumo Não Técnico é relativo ao 
RECAPE do Lote 1.  

3. ANTECEDENTES 

i) Estudo Prévio e Processo de Avaliação de Impacte Ambiental 

Antes do Estudo Prévio foram analisadas várias hipóteses de traçado, que se basearam no Plano de Expansão - 
Estudo de Viabilidade do Metropolitano de Lisboa datado de 2017. Escolheram-se então as hipóteses 3D e 4 e que 
se apresentam na figura seguinte.  
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Fonte: Plano de Expansão - Estudo de Viabilidade, 2017 
Figura 4 – Soluções alternativas estudas na Fase 2  

As questões ambientais/patrimoniais/sociais tiveram influência na escolha do local das obras à superfície, 
nomeadamente, no que se refere ao local das estações e dos poços de ventilação. A Hipótese 4 foi considerada a 
mais favorável. 

O estudo de viabilidade desenvolvido apontou a Hipótese 4 (ver figura 4) como a melhor solução para a extensão 
Rato – Cais do Sodré, aliado ao fecho da linha na zona do Campo Grande para funcionamento circular da linha e 
conforme se ilustra na figura seguinte:  
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Figura 5 – Esquema de funcionamento da rede do Metropolitano de Lisboa 

Com base nesse traçado foi desenvolvido o Estudo Prévio e o respetivo Estudo de Impacte Ambiental, os quais foram 
submetidos pelo proponente, o Metropolitano de Lisboa, a processo de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) em abril 
de 2018. 

Ainda no processo de AIA e no âmbito do pedido de elementos adicionais, foram introduzidas alterações ao Estudo 
Prévio. Especificamente para o Lote 1 estas reportam-se à alteração da configuração da Estação da Estrela.  

A alteração consistiu fundamentalmente na relocalização da saída de emergência e ventilação situadas no canteiro 
da entrada no Jardim da Estrela, eliminando-se assim todas interferências diretas no Jardim da Estrela. 

A consulta pública decorreu durantes 30 dias, entre 11 de julho e 22 de agosto, de 2018. 

A 16 de Novembro de 2018 foi emitida a Declaração de Impacte Ambiental favorável condicionada. 

ii) Síntese das principais alterações introduzidas, face ao inicialmente previsto no Estudo Prévio 

Na sequência da Declaração de Impacte Ambiental e respetivo relatório da Consulta Pública, o Metropolitano de 
Lisboa introduz alterações na solução avaliada em Estudo Prévio.  

As alterações de maior relevo foram: 

1 - Reconfiguração do acesso à Estação da Estrela - Verifica-se a alteração ao nível dos elementos emergentes à 
superfície. O acesso à estação da Estrela passa a fazer-se pelo piso térreo do edifício da farmácia do antigo Hospital 
Militar Principal de Lisboa, eliminando o átrio e respetiva estrutura de entrada prevista para o logradouro do antigo 
Hospital Militar Principal de Lisboa. A saída de emergência prevista no Estudo Prévio na Rua São Bernardo foi também 
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. 
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As figuras seguintes ilustram as alterações introduzidas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Identificação das alterações ao Estudo Prévio – Estação da Estrela (Planta)  

 

 

 

Planta da Estação da Estrela apresentada em Estudo Prévio e avaliada em EIA 

Elementos emergentes à superfície 

Planta da Estação da Estrela em Projeto de Execução e avaliada em RECAPE 
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Figura 7 – Identificação das alterações ao Estudo Prévio – Estrutura exterior eliminada (Estação da Estrela)  

 

2 – Alteração da localização do Poço de Ventilação (PV213) situado no Estacionamento do ISEG 

De acordo com o exposto pelo ISEG em sede de consulta pública a localização proposta para o Poço de Ventilação 
(213) no Estudo Prévio e avaliada no Estudo de Impacte Ambiental iria induzir efeitos muito negativos no campus 
universitário, nomeadamente, pela passagem do metropolitano debaixo dos edifícios e ao longo do campus, pela 
afetação de um número elevado de lugares de estacionamento, pela afetação de circulação no parque de 
estacionamento na fase de construção, pela inviabilização temporária da utilização da cantina velha e interferência 
com as ancoragens e muros de suporte construídos há 20 anos e que suportam parte da colina para Oeste que é 
bastante instável.  

Assim, por forma minimizar os efeitos identificados, o ISEG propõe a alteração da localização do PV213 para o local 
onde hoje existe o edifício da chamada cantina velha. 

Avaliadas as pretensões do ISEG, foi dada sequência à sua pretensão e a localização do PV213 foi alterada no Projeto 
de Execução para o local proposto no parágrafo anterior. 

Acesso à Estação da Estrela  
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Na figura seguinte apresenta-se a localização do PV 213 avaliada anteriormente no Estudo de Impacte Ambiental e a 
nova localização agora desenvolvida no Projeto de Execução e cujos impactes se avaliaram Relatório de 
Conformidade Ambiental do Projeto de Execução (RECAPE). 

 

 

Figura 8 – Identificação das alterações ao Estudo Prévio – Alteração da localização (PV213) 

Depois de introduzidas as alterações acima descritas, o Metropolitano de Lisboa em 13-05-2019 lançou o concurso 
limitado por prévia qualificação para a execução da Empreitada de Projeto e Construção dos Toscos no âmbito da 
concretização do Plano de Expansão do Metropolitano de Lisboa Prolongamento das Linhas Amarela e Verde(Rato - 
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Cais do Sodré), para o Lote 1 no formato de conceção construção , ou seja o adjudicatário será responsável pela  
realização do Projeto de Execução, pelo RECAPE e pela construção dos toscos.  

A construção dos toscos compreende a execução dos trabalhos de escavação dos túneis, dos poços de ventilação e 
da caverna da Estação de Estrela. Está incluída na empreitada a demolição do interior do edifício da antiga farmácia, 
local este por onde se fará o acesso à estação da Estrela. As fachadas deste edifício permanecerão tal como as 
conhecemos hoje.  

A empresa que ganhou o concurso para o Lote 1 foi a ZAGOPE - Construção e Engenharia S.A.  

4. DESCRIÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO 

Em seguida descreve-se, de modo sucinto, o Projeto de Execução do Lote 1 que foi objeto de verificação da 
conformidade ambiental.  

Na realização do projeto de execução e preparação da obra, a equipa envolvida realizou reuniões com vários 
departamentos da Câmara Municipal de Lisboa (CML) e com a Parque Escolar, por forma a melhor adequar as 
medidas que permitem minimizar o impacte no espaço público e nas rotinas existentes. 

Foram igualmente estabelecidos contatos através do Metropolitano de Lisboa com as Juntas de Freguesia de Campo 
de Ourique e da Estrela. 

Os departamentos e Direções da Câmara Municipal de Lisboa contactados foram os que se indicam em seguida:  

 Departamento Municipal de Gestão da Mobilidade  

 Direção Municipal de Ambiente, Estrutura Verde, Clima e Energia 

 Direção Municipal de Urbanismo/Departamento de Espaço Público/Divisão de Gestão de Projetos de Espaço 
Público 

 Direção do ISEG 

 EGMFA – Unidade de Apoio ao Campus de Saúde Militar 

O Lote 1 terá uma extensão 1.319,729m e incluirá a Estação da Estrela e 2 poços de ventilação, o PV208 situado 
junto à Escola Secundária Pedro Nunes (Antigo Liceu de Pedro Nunes), já existente, e o PV213 que se localizará 
onde atualmente se situa a cantina velha do ISEG, a qual será demolida. 

O traçado do Lote 1 será totalmente subterrâneo. As únicas estruturas à superfície serão os poços de ventilação 
PV208 (já existente) e o PV213. O acesso e saída da estação da Estrela será realizado pelo interior do edifício da 
farmácia do antigo Hospital Militar Principal de Lisboa.  
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O traçado inicia-se na projeção do cruzamento da R. Saraiva de Carvalho com a Travessa das Terras de Santana e 
desenvolve-se na direção sudoeste até sensivelmente ao km 0+300 na zona da Escola Secundária Pedro Nunes e a 
parte traseira da Escola de Hotelaria. 

Ao km 0+249.349 processa-se a ligação ao PV208 (já existente), situado no jardim da Escola Secundária Pedro Nunes 
junto ao estacionamento que confronta com a Av. Álvares Cabral.  

O PV208 será o poço de ataque para a construção do troço de túnel que se designa por T33A e T33B, que se 
desenvolve até à Estação da Estrela. A ligação ao túnel existente no Término do Rato (Linha Amarela) será realizada 
a partir do PV208. 

O PV 208 terá um conjunto de alterações, mas manterá o seu funcionamento de modo a garantir a ventilação da linha 
Amarela e Estação do Rato, que se manterá em funcionamento.  

Ao km 0+300 o traçado inflete para sul passando na projeção do Cemitério dos Ingleses. O traçado inflete para sudeste 
passando na projeção da parte poente do Jardim da Estrela (T33B). Ao km 0+741,266 situa-se o ponto médio da 
Estação da Estrela. Esta estação localiza-se na projeção à superfície do limite do jardim com a Calçada da Estrela, 
antigo edifício da Farmácia do Hospital Militar e o quarteirão situado entre o cimo da Calçada da Estrela e Travessa 
Oliveira à Estrela. No logradouro do Hospital Militar localizar-se-á o poço de ataque para construção da estação da 
Estrela. A partir da estação da Estrela inicia-se o Troço T34. 

O traçado mantém a orientação sudeste até ao PV213, os arruamentos “intercetados” na projeção do traçado à 
superfície são a Rua da Bela Vista à Lapa entre o cruzamento com a Travessa Oliveira à Estrela e a Calçada da 
Estrela, a Rua Borges Carneiro entre o cruzamento da Rua do Quelhas e a Calçada da Estrela, a Rua Almeida 
Brandão e a Travessa Miguel Lupi. O T34A termina no PV213 ao km 1+107,486, que se situa no ISEG no local da 
Cantina Velha, cujo tardoz coincide com as traseiras dos edifícios da Travessa Miguel Lupi. 

Após o PV213 o traçado mantém a direção sudeste passando sob o estacionamento do ISEG e parte dos edifícios 
desta instituição situados mais a norte.  

O traçado do Lote 1 termina ao km 1+373.879 na projeção da Rua das Francesinhas, entre o cruzamento da Rua do 
Quelhas e a Rua dos Industriais. Neste ponto inicia-se o Lote 2 com a Estação de Santos e que não é objeto de 
análise do presente RECAPE. 

O traçado desenvolve-se sempre a uma profundidade superior a 30 m, sendo o ponto mais profundo do Lote 1 
coincidente com a Estação da Estrela a 62,00 m de profundidade. No Lote 1 a menor profundidade localiza-se no 
término do Lote 1, entre o ISEG e a estação de Santos, mas mesmo assim a uma profundidade de 30 m. 

A escavação do túnel far-se-á através dos chamados poços de ataque, que coincidem com os poços de ventilação, e 
da Estação da Estrela. O método de escavação recorre apenas a meios mecânicos.  

Na figura 9 apresenta-se o traçado em planta do Lote 1. 
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Figura 9 – Traçado em planta do Lote 1  

No desenho 01 em anexo apresenta-se o traçado em análise.  
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Todas as habitações adjacentes às futuras estruturas do metro foram previamente avaliadas, sendo descrito 
claramente as condições das habitações, o seu estado de conservação e outras características. 

Não estão previstas demolições de qualquer edifício residencial e/ ou comercial. As demolições previstas são relativas 
ao interior do edifício da Farmácia e a anexos existentes no logradouro do Antigo Hospital Militar Principal de Lisboa 
e na Cantina Velha do ISEG, esta última demolição não se encontrava prevista no Estudo Prévio e não foi avaliada 
em Estudo de Impacte Ambiental. Verificou-se a presença de amianto no edifício da farmácia do antigo Hospital Militar 
Principal, no edifício da portaria e no edifício da Cantina Velha do ISEG, pelo que serão observados todos os requisitos 
legais para remoção dos materiais contendo amianto e que se encontram estabelecidos no Decreto-Lei nº 266/2007, 
de 24 de julho. 

Cada poço de ataque corresponderá a um estaleiro e a uma frente de trabalho. Para a definição da implantação dos 
estaleiros da obra, foram consideradas toda as condicionantes identificadas no EIA, no Estudo Prévio e na DIA, as 
quais foram confirmadas na fase do RECAPE. Ver desenhos 1 e 2 em anexo. 

Os trabalhos à superfície decorrerão apenas num turno, das 8:00 h às 20:00, de 2ª a 6ª feira e ao sábado das 8:00h 
às 17:00h. 

Os circuitos de acesso às frentes de trabalho para transporte de terras, fornecimento de betão e outras matérias 
primas já se encontram estabelecidos. Estes tiveram como pressuposto a minimização da interferência com as rotinas, 
locais de culto e de lazer. 

Para cada estaleiro foram definidas medidas de minimização do ruído, que consistem na instalação de barreiras 
acústicas em torno do equipamento de descarga de terras nos camiões de transporte. 

Prevê-se para o lote 1, um volume total de rocha e solos a escavar de 184.635 m3. Sempre que possível estes 
materiais serão reutilizados noutras empreitadas a identificar. 

Na figura seguinte apresenta-se a duração global do Lote 1. As datas apresentadas são indicativas podendo sofrer 
pequenos ajustes. Prevê-se que a empreitada, relativa à arquitetura, acabamentos e sistemas, tenha uma duração 
adicional de 603 dias de trabalho.  

A linha entrará em funcionamento em outubro de 2024. 

.
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Figura 10 – Calendarização da empreitada do Lote 1 – Prolongamento entre o término da Estação do Rato e o Tímpano norte da Estação de Santos integrado no 
prolongamento das linhas amarela e verde (Rato/Cais do Sodré) 
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Na tabela seguinte apresenta-se a duração da fase de construção dos toscos por frente de trabalho. 

Tabela 1 – Duração da fase de construção por frente de trabalho  

Frentes de trabalho 
Tipo de 

intervenção 
Duração 
(Meses) 

Datas 
previstas 

Frente PV208 
Localizado no Jardim da 
Escola Secundária Pedro 
Nunes. Confronta com a Av. 
Alvares Cabral  

 
 
 
 
 
 
 

Obras à superfície 23  

09/03/21  
a 

 28/01/23 Obras subterrâneas 18  

Frente Estrela 
Localizada no logradouro do 
Antigo Hospital Militar 
Principal 

 

 
 

Obras à superfície 23 10/03/21  
a  

15/02/23 Obras subterrâneas 18 

Escavação do Poço 
principal 

12 
17/03/21 

a 
 22/03/22 

Frente PV213 
Localizado no Parque de 
estacionamento do ISEG 

 

 

Obras à superfície 23 16/03/21 
a 

 27/01/23 Obras subterrâneas 14 

Escavação do Poço 
Principal 

3 
20/05/21  

a 
30/08/21 

Estaleiro principal 
Será implantado junto da 
margem direita do Rio Tejo, 
num parque de 
estacionamento na Zona do 
Cais de Sodré, tendo o seu 
acesso pela Rua Cintura do 
Porto de Lisboa 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Execução de 
cofragens, 
armazenamento de 
matérias primas, 
serviços técnicos e 
gabinete de 
atendimento ao 
público 

23 
09/03/2021 

a 
 15/02/23 

Duração Total da construção da empreitada- 23 
08/03/21  

a 
15/02/23 
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A reposição dos espaços interferidos à superfície será a seguinte:  

 PV208 – Reposição da situação atual com igual modelação do terreno revestimento relvado e plantação de 
arbustos em maciço; 

 Estação da Estrela - À superfície propõe-se a manutenção e reformulação dos espaços de circulação 
existentes com uma utilização diferenciada. Prevê-se o reposicionamento recuado da vedação e portão 
existentes na zona de entrada do antigo complexo hospitalar, para a base do jardim, ao mesmo tempo que 
se amplia a área do espaço público destinada ao da mobilidade dos passageiros, nos movimentos de entrada 
e saída na estação e das ligações pedonais às paragens BUS e Táxis existentes na Praça e Calçada da 
Estrela.  
Após a execução da obra, não será possível repor o jardim e replantar as árvores conforme atualmente 
existem, uma vez que se dispõe de um recobrimento médio de solo inferior a 1.0 m entre a superfície e a laje 
de cobertura da estação. Assim, propõe-se que a área seja revestida por relvado. 

 PV213 – Está prevista a reposição do espaço público na envolvente do PV213, designadamente, na zona do 
passeio da Rua Jorge Alves, com a reconstrução do caminho que contorna o edifício do PV213 e que liga a 
Travessa Miguel Lupi à Rua Jorge Alves e a reformulação da escada existente.  

5. ANÁLISE DE CONFORMIDADE COM A DIA  

A DIA favorável condicionada emitida está subdividida em quatro partes a observar que são:  

1. Condicionantes; 
2. Elementos a entregar em RECAPE; 
3. Medidas de minimização a integrar em fase de projeto, fase de construção e fase de exploração; 
4. Programas de Monitorização e Planos. 

Adicionalmente à observação dos pontos da DIA foram igualmente analisados os pareceres emitidos em sede de 
consulta pública e exposto de que forma a solução desenvolvida permite dar resposta aos pareceres patentes na DIA 
e documentação anexa, nomeadamente relatório da Consulta pública e parecer da Comissão de Avaliação. 

5.1 Condicionantes  

A DIA determina uma condicionante para o empreendimento em análise que é a não afetação direta de bens imóveis 
classificados ou em vias de classificação. Esta condicionante foi observada no Lote 1 e não existe afetação direta de 
imóveis classificados. Ver Desenho 02 – Condicionantes.  

5.2 Elementos a entregar em RECAPE 

Em seguida, e por forma a dar cumprimento ao pedido elementos a apresentar em RECAPE, foram desenvolvidos 
Estudos de Especialidade, Planos, Notas técnicas, cronogramas de trabalho e outros documentos que permitem dar 
cumprimento a este grupo de requisitos da DIA.  

 Património – Para dar resposta ao pedido de elementos relativos a este descritor ambiental foi desenvolvida 
vária documentação técnica nomeadamente: Plano de Instrumentação e Observação, Levantamento 
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Patrimonial, Plano de Vistorias e Identificação de Patologias, Estudo de Vibrações, Plano de Salvaguarda do 
Património Cultural, prospeção arqueológica das áreas de implantação dos estaleiros, manchas de 
empréstimos e depósito de terras. 

 Geologia e Hidrogeologia – Foi desenvolvido um Estudo Geológico e Geotécnico apoiado em programa de 
sondagens adicional. Igualmente e para completar a avaliação ao nível de impacte nas águas subterrâneas, 
em particular na envolvente do Jardim da Estrela, foram realizadas medições dos níveis de água subterrânea, 
foram elaboradas 2 (duas) Notas Técnicas, uma dedicada à caracterização da hidrogeologia na zona do 
Jardim da Estrela e outra dedicada à explicitação e faseamento do método construtivo da escavação e 
contenção do edifício da farmácia, onde será localizada a entrada para a Estação da Estrela, e que é contiguo 
ao Jardim da Estrela. 

 Recursos hídricos – Foi elaborado o plano de gestão de efluentes, que permite evitar eventuais 
contaminações do meio hídrico.  

 Estudo do Destino final das Terras sobrantes – Foi realizado este estudo em que se apresentam os 
volumes, a qualidade dos materiais, identificam-se os destinos e os circuitos a percorrer relativos a cada 
frente de trabalho. 

 Ruído – Foi realizado o estudo de ruído para a fase de construção e exploração, o qual permitiu definir as 
medidas de minimização para redução do ruído. As medidas são particularmente importantes para a fase de 
construção. 

 Vibrações – Foi realizado o estudo específico de vibrações para a fase de construção e exploração, que 
permitiu definir as medidas de minimização a implementar, para a fase de construção e fase de exploração. 
Este estudo esteve também na base de algumas das medidas de minimização indicadas na salvaguarda do 
património.  

 Paisagem – Para dar resposta aos elementos pedidos para este descritor ambiental foi realizado o Estudo 
com análise e avaliação da "Paisagem Histórica Urbana". Este estudo tem objetivo averiguar de que forma 
o projeto em análise pode condicionar ou colocar em causa a candidatura de Lisboa a património da Unesco. 

No âmbito da paisagem foi apresentado o elenco florístico definitivo das espécies de porte arbóreo a 
transplantar. Neste contexto garantiu-se com a Câmara Municipal de Lisboa a aceitação dos exemplares a 
transplantar, foram igualmente identificados os exemplares a podar no jardim da Estrela e de que modo essa 
ação se irá desenvolver por forma a garantir a total integridade das árvores.  

 Sócio Economia – Para dar resposta ao solicitado ao nível da socio economia, foi estabelecido um plano de 
comunicação pelo ML e definida a instalação de um gabinete de atendimento ao público no estaleiro principal 
para receção de sugestões, reclamações e reporte de outras situações.  

5.3 Medidas de Minimização 

Especificamente para o Lote 1 foram indicadas na DIA 68 medidas de minimização. Algumas são de carácter geral e 
direcionadas para a fase de obra. O cumprimento das mesmas, na maior parte dos casos, é garantido pela adoção 
dos procedimentos de Gestão e Acompanhamento Ambiental da Obra, pelo cumprimento do Caderno de Encargos 
da Empreita a que a ZAGOPE se encontra contratualmente obrigada e pela implementação das boas práticas em fase 
de obra e substanciadas na listagem "Medidas de Minimização Gerais da Fase de Construção", disponível no portal 
da APA. 
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Em relação às medidas de carácter mais específico, o projeto de execução e o planeamento da empreitada permitem 
responder positivamente à maior parte delas. A implementação e observação de algumas das medidas de 
minimização está incluída nos estudos e planos referidos no subcapítulo anterior.  

É exceção a seguinte situação:  

  Medida de Minimização MM5 - Pedido de parecer Prévio à Direção Geral do Património Cultural (DGCP) 
mediante apresentação de elementos de Projeto de arquitetura. 
O pedido foi instruído e o parecer emitido durante o decurso do RECAPE. 

O parecer revela a preocupação da DGCP com os edifícios confinantes ao poço de ataque da Estação da 
Estrela, nomeadamente, com a Igreja e Convento de N.ª Sr.ª da Estrela, classificado como Monumento de 
Interesse Público (Capela cimeira situada dentro do recinto do antigo Hospital Militar Principal de Lisboa).  

Quanto ao edifício da farmácia do antigo Hospital Militar Principal de Lisboa, o parecer da DGPC pede 
esclarecimentos relativamente às medidas de contenção e reforço das fachadas, detalhe do projeto de 
arquitetura e acabamentos. Foram apresentados os esclarecimentos quanto à salvaguarda das duas 
situações referenciadas. 

Subsiste a situação relativa à alteração de localização (recuo) do gradeamento no antigo Hospital Militar 
principal de Lisboa. Este apenas foi aprovada pela DGCP para a fase de Obra, mas a solução estudada pelo 
Metropolitano de Lisboa para o acesso à Estação da Estrela implica que o gradeamento se mantenha recuado 
em relação à localização atual, por forma a garantir em segurança a circulação de pessoas na envolvente 
dos acessos à Estação da Estrela, uma vez que o número e pessoas aumentará e o passeio existente é 
muito estreito. Assim, a localização do gradeamento e portão ainda é uma questão para análise com a DGPC. 

Em relação às medidas de minimização é de relevar os estudos e as opções técnicas adotadas com vista à 
preservação da Integridade do Jardim da Estrela. 

A execução do poço de ataque para construção da Estação da Estrela e escavação sob o edifício da farmácia suscitou 
preocupação quanto à eventual afetação dos teores de água no solo no Jardim da Estrela e de que modo tal afetaria 
o património vegetal do Jardim. Este assunto esteve desde o início do processo RECAPE presente na tomada de 
decisões ao nível do método construtivo. A sua escolha foi baseada na análise e estudo específico da geologia e 
hidrogeologia deste local e na consulta aos técnicos do Departamento do Espaços Verdes da Câmara Municipal de 
Lisboa. Tendo em consideração a geologia existente sob o edifício da farmácia, o método de escavação e contenção 
preconizado impede a circulação da água para fora da área do Jardim da Estrela e evita a sua afluência à obra, que 
é também uma situação a evitar. 

O cumprimento das medidas propostas na DIA para a fase de exploração ficarão a cargo do promotor, o Metropolitano 
de Lisboa. 
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5.4 Planos de Monitorização 

Conforme pedido da DIA foram desenvolvidos 6 planos de monitorização relativos aos descritores, vibrações, recursos 
hídricos, património cultural, paisagem, ruído e águas residuais. 

6. SÍNTESE DA AVALIAÇÃO DE IMPACTES  

Face aos trabalhos e estudos realizados no âmbito do Projeto de Execução verificam-se as seguintes alterações:  

 Reconfiguração do acesso à Estação da Estrela pelo interior do antigo edifício da farmácia do Hospital Militar; 
 Alteração da saída de emergência da Estação da Estrela da Rua de São Bernardo para dentro do corpo 

principal da Estação da Estrela; 
 Alteração da localização do PV213 para o local da cantina velha do ISEG, implicando a demolição daquele 

edifício. 

Em virtude da informação mais detalhada sobre a empreitada foi igualmente possível, nesta fase, determinar com 
maior rigor os impactes decorrentes da fase de construção. 

Ao nível dos recursos hídricos subterrâneos foi possível averiguar que algumas captações referenciadas não existiam, 
ou a sua referência se encontrava duplicada. Da atualização da informação conclui-se a existência efetiva de 2 
captações particulares (furos). 

Em relação aos resíduos gerados em obra o grau de detalhe permitiu a elaboração do Plano de Prevenção e Gestão 
de Resíduos de Construção Civil e Demolição tal como requerido na DIA. Nesta fase dos trabalhos identificaram-se 
resíduos contendo amianto que resultarão dos trabalhos de demolição dos edifícios da farmácia, portaria e do edifício 
da cantina velha. Esta é uma atualização importante, uma vez que a remoção, transporte e deposição destes resíduos 
perigosos tem que obedecer a procedimentos próprios que têm que ser cumpridos, o que será garantido pelo 
empreiteiro. 

Um dos aspetos estudados com maior grau de detalhe agora em RECAPE foram as vibrações provocadas nos 
edifícios, quer para a fase de construção, quer para a fase de exploração. As vibrações excessivas podem ter 
repercussões nos níveis de ruído transmitidos pelas estruturas dos edifícios, mas também nos próprios edifícios, pelo 
que há que mantê-los dentro de certos limites, que se relacionam com a intensidade da vibração, mas também com 
a sua duração. 

Do estudo realizado verifica-se que serão de privilegiar o uso de alguns equipamentos de escavação em detrimento 
de martelos pneumáticos, principalmente e sempre que possível no início da escavação dos Poços de Ataque. O 
estudo indica que para a fase de construção seja realizada a monitorização dos níveis de vibração. Em função dos 
resultados será determinada, a adoção de medidas especificas de proteção do património classificado, sendo que 
será dada particular atenção à capela do Convento da N.ª Sr.ª da Estrela. Será também dada particular atenção ao 
campus do ISEG e ao edifício da biblioteca, por ser o edifício sob o qual o túnel passa a menor profundidade. 
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Para a fase de exploração o estudo determina que seja instalada em toda a extensão do Lote 1 uma manta 
antivibrática para minimização do efeito da vibração e que se dê continuidade ao programa de monitorização. 

Em relação ao ruído a DIA indicou igualmente a realização de um estudo para a fase de construção e para a fase de 
exploração. Para a fase de exploração não se verificam alterações significativas em relação à avaliação apresentada 
na fase antecedente. Para a fase de construção foi agora possível definir medidas de minimização do ruído a instalar 
nos estaleiros. Estas consistem em barreiras acústicas em torno do pórtico de descarga de terras nos camiões de 
transporte de terras. Esta atividade será a mais ruidosa, mas intermitente. Após a instalação das medidas de 
minimização do ruído prevê-se a ultrapassagem dos valores limite de referência apenas na fachada dos edifícios 
residenciais junto ao Poço de Ventilação da Estação da Estrela, onde atualmente já ocorre ultrapassagem dos valores 
limite. 

No que concerne ao urbanismo e mobilidade, constata-se não existir incompatibilidade com outros projetos para a 
zona. Está previsto para a Praça da Estrela um projeto de requalificação que se encontra em fase de Estudo Prévio. 
Caso as duas obras se desenvolvam em simultâneo ocorrerá a interferência ao nível do passeio situado em frente à 
futura estação da Estrela, situação esta que pode ser articulada e não inviabiliza a concretização de nenhuma das 
pretensões. 

Durante a fase de construção poderão ocorrer alguns constrangimentos ao nível da mobilidade devido à afluência de 
veículos pesados às frentes de ataque de obra. 

Ao nível da frente de obra no PV208, e no sentido de minimizar estes possíveis constrangimentos, o tráfego de 
veículos pesados será condicionado entre as 8:00 h e as 10:00, e entre as 16:30 e 19:00 dias úteis por forma a não 
colidir com a grande afluência de tráfego que se verifica na envolvente ao Jardim de Infância João de Deus nos 
períodos para tomada e largada de crianças, à exceção da circulação pontual de viaturas de abastecimento de 
materiais que sejam necessários por razões de segurança dos trabalhos. 

Quanto ao Património arquitetónico classificado ou em vias de classificação foi elaborada uma Carta de 
Condicionantes dos edifícios classificados que dela constam, verificando-se que alguns detêm maior risco de sofrer 
impactes negativos advindos do projeto, por se encontrarem mais próximos das áreas de afetação à superfície ou 
diretamente sobre o traçado do túnel. São eles: 

 Igreja e antigo Convento de Nossa Senhora da Estrela, antigo Hospital Militar Principal de Lisboa, classificado 
como monumento de interesse público; 

 Prédio onde se situa a Casa-Museu João de Deus, incluindo o património móvel integrado da mesma, 
classificado como monumento de interesse público; 

 

 Antigo Liceu de Pedro Nunes, classificado como monumento de interesse. 
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Para estes edifícios delineou-se um plano de monitorização e salvaguarda que permite minimizar e evitar impactes 
negativos, que a ocorrerem em património classificado ou em vias de classificação seriam significativos. 

Em termos da vertente socioeconómica a fase de construção será a mais penalizante, uma vez que será a geradora 
de maiores situações de incomodidade. Estas estão associadas às frentes de trabalhos e sua envolvente próxima e 
reportam-se ao aumento dos níveis de ruído, degradação visual dos espaços avistados e alterações de rotinas.  

No local do PV208, a população escolar, funcionários e professores da Escola Secundária serão penalizados pela 
presença do estaleiro no recinto da escola. Para obviar os impactes foram preconizadas medidas de minimização do 
ruído e a adoção das boas práticas na fase de construção.  

O acesso ao estaleiro da Estação da Estrela far-se-á pela Rua Anastácio Rosa, Rua São Bernardo e Calçada da 
Estrela. Este circuito pretende minimizar o congestionamento do tráfego na Calçada da Estrela. No entanto, esta 
situação reflete-se num incómodo adicional para os moradores dos arruamentos designados. 

Em relação ao Jardim da Estrela não se prevê que a obra interfira de forma significativa na fruição deste espaço. Do 
mesmo modo não se prevê a afetação da fruição na Basílica da Estrela. 

Relativamente ao PV213 e respetivo estaleiro, a alteração da sua localização incrementa a incomodidade, em 
particular nos moradores da Travessa Miguel Lupi e da Rua Jorge Alves. Esta incomodidade traduz-se no aumento 
dos níveis de ruído e vibrações durante a demolição da cantina velha e a escavação do poço de ataque e aumento 
de poeiras suspensas no ar. Há, no entanto, a salientar que na fase de exploração a eliminação do edifício da cantina 
velha constituirá em termos visuais uma evolução positiva, o que se reflete na melhoria do bem-estar dos residentes, 
uma vez que o edifício do PV213 será de menor dimensão e com melhor tratamento estético. 

Para minimização dos efeitos da fase de construção do PV213 previu-se a instalação de barreiras acústicas no 
estaleiro para minimização de ruído, de telas para retenção das poeiras. A minimização das vibrações será conseguida 
utilizando equipamentos alternativos aos vulgarmente utilizados (martelos pneumáticos). 

Em relação à paisagem urbana, a presença dos estaleiros na fase de construção será apenas percecionada na 
proximidade dos mesmos, isto devido ao fato de se situarem recuados em relação ao alinhamento dos edifícios e de 
estes servirem de barreira visual à sua perceção.  

Na fase exploração a presença dos elementos emergentes assume um caráter definitivo. Uma vez que a área se 
insere no território abrangido pela candidatura de “Lisboa histórica, cidade global” a património mundial da UNESCO, 
importa garantir que os novos elementos que surjam na paisagem urbana não colocam em causa esta pretensão. 
Avaliados os efeitos na paisagem urbana verifica-se que no PV208 não existem alterações significativas em relação 
à situação atual.  
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Em relação à Estação da Estrela a alteração do acesso à estação para dentro do edifício da farmácia elimina a 
introdução de uma nova estrutura no espaço urbano.  

No que diz respeito ao edifício classificado da capela, com o tratamento paisagístico que se pretende implementar, 
este será mais facilmente visualizado, e, por conseguinte, será mais valorizado. A eliminação dos aparelhos de ar 
condicionado na fachada do edifício da farmácia e a eliminação do alpendre em chapa ondulada contribuirá também 
para esta valorização. 

Quanto ao PV213 a eliminação de edifício da cantina velha é um aspeto positivo a mencionar, dado que constituirá 
em termos visuais uma evolução positiva, o que se reflete na melhoria do bem-estar dos residentes, uma vez que o 
edifício do PV213 será de menor dimensão e com melhor tratamento estético. 

7. CONCLUSÃO  

O principal objetivo do RECAPE é o de verificar que as medidas e condicionalismos indicados na DIA são observados 
na realização do Projeto de Execução e nos demais estudos e elementos pedidos.  

O Projeto de Execução do Lote 1 – Prolongamento entre o Término da Estação do Rato e o Tímpano Norte da Estação 
Santos (km 0+000 ao km 1+319,729), e os estudos e planos desenvolvidos garantem o cumprimento de todos os 
requisitos da DIA, os quais foram exaustivamente verificados.  

Salienta-se que num processo de conceção construção dispõe-se de informação concreta e especifica em relação à 
fase de construção, o que permite, por um lado reavaliar de modo consistente os impactes associados e por outro 
avaliar a conformidade com a DIA, nos aspetos associados à fase de construção, não deixando para uma fase 
posterior essa confirmação. Este foi aliás um dos pontos mais positivos deste processo, já que permitiu optar pelos 
métodos construtivos menos impactantes e mais adequados, quer em termos ambientais, quer em termos técnicos.  

No Lote 1, o património classificado, o Jardim da Estrela, a malha urbana, a tipologia dos edifícios, o perfil dos 
arruamentos, densidade populacional e os aspetos geológicos e geotécnicos foram os principais 
condicionalismos/valores tidos em conta nos estudos das especialidades realizados e nas medidas de minimização 
adotadas. 

Quanto ao património classificado, na fase de Estudo Prévio este já se encontrava identificado, pelo que nesta fase 
se concretizaram e especificaram as medidas de salvaguarda a implementar. 

No Jardim da Estrela foram eliminadas todas as interferências diretas com o jardim, inclusivamente uma eventual 
saída da estação para o jardim. Houve também nesta fase um particular cuidado em avaliar a probabilidade de 
afetação das disponibilidades hídricas. Os estudos realizados concluíram que essa seria baixa. No entanto, e por 
forma a prevenir essa eventualidade, definiu-se um método construtivo e de contenção da escavação sob o edifício 
da farmácia que evita a exposição da face escavada e, por conseguinte, a eventual perda de água.  



                                                                        
 

RACS-PE-AMB-LT1-000-RNT-41001-A                                                                                                                                                                               Página: 25 de 25 

Especificamente em relação à Estação da Estrela a alteração do acesso à estação para o interior do edifício da 
farmácia é uma das alterações mais importantes. Com esta alteração elimina-se a estrutura anteriormente prevista, o 
que permite minimizar o impacte no património classificando e reduzir a intrusão de novos elementos na paisagem 
urbana. 

A relocalização do PV213 deu resposta positiva à pretensão do ISEG expressa em sede de consulta pública. Esta 
alteração foi agora avaliada em termos dos impactes gerados tendo-se concluído que em termos de estabilidade da 
vertente a montante, funcionalidade do estacionamento do ISEG e do impacte na paisagem seria mais vantajosa. No 
entanto, a fase de construção será mais penalizadora para os residentes na envolvente. 

Efetivamente, a fase de construção trará impactes não despicientes na envolvente aos estaleiros. Nessa sequência, 
o RECAPE desenvolvido colocou enfoque nas medidas de minimização a implementar para esta fase e que foram 
sendo referidas neste resumo não técnico. Paralelemente serão implementados os programas de monitorização, que 
foram desenvolvidos de acordo com as indicações da DIA. 

Uma vez que estes processos não se cristalizam no tempo, está prevista a instalação de um gabinete de atendimento 
ao público no estaleiro principal para receção de sugestões, reclamações e reporte de outras situações. Associado a 
esta estrutura foi estabelecido um plano de comunicação pelo ML que garante o tratamento e resposta às sugestões 
e reclamações. 
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Desenho 01–Traçado em planta e localização dos estaleiros 
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Desenho 02 – Planta de condicionantes   

 




