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1. OBJETIVO E ÂMBITO 

1.1 OBJETIVO DO DOCUMENT

O projeto relativo à Construção dos 

de Expansão do Metropolitano de Lisboa 

Grande – Lote 3, foi sujeito a procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) no

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

com decisão favorável condicionada, foi emitida em 16 de novembro de 2018 e ao abrigo da qual se 

desenvolve agora o projeto de execução e o correspondente Relatório de Conformidade Ambiental do 

Projeto de Execução (RECAPE).  

De referir que para o desenvolvimento do projeto de e

Lisboa, lançou em 2019/2020, concursos públicos de projeto/construção divididos por três lotes de 

construção: Lote 1 (Prolongamento da Linha Amarela entre o término da estação do Rato e o tímpano norte 

da estação de Santos), Lote 2 (Prolongamento da Linha Amarela da estação de Santos até à estação do Cais 

do Sodré) e Lote 3 (Construção dos Viadutos do Campo Grande), estando os respetivos RECAPE’s também 

divididos por estes mesmos lotes.

O designado Lote 1, relativo ao prolongamento da Linha Amarela entre o término da estação do Rato e o 

tímpano norte da estação de Santos,

O Lote 2 está em fase de elaboração do respetivo projeto de execução e RECAPE. 

Para o Lote 3, correspondente à construção dos novos Viadutos do Campo Grande, adjudicado ao ACE 

Teixeira Duarte / Somafel, o presente RECAPE procede à análise da conformidade do projeto de execução 

desenvolvido com a DIA emitida, identificando

projeto aprovado em fase de estudo prévio e as alterações na situação de referência. 

  

 

OBJETIVO DO DOCUMENTO  

O projeto relativo à Construção dos Toscos, Acabamentos e Sistemas, no âmbito da Concretização do Plano 

de Expansão do Metropolitano de Lisboa - Prolongamento das Linhas Amarela e Verde 

Lote 3, foi sujeito a procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) no

Prolongamento entre a Estação Rato (Linha Amarela) e a Estação Cais do Sodré (Linha Verde), 

incluindo as Novas Ligações nos Viadutos do Campo Grande, cuja Declaração de Impacte Ambiental (DIA), 

condicionada, foi emitida em 16 de novembro de 2018 e ao abrigo da qual se 

desenvolve agora o projeto de execução e o correspondente Relatório de Conformidade Ambiental do 

De referir que para o desenvolvimento do projeto de execução e respetiva construção, o Metropolitano de 

Lisboa, lançou em 2019/2020, concursos públicos de projeto/construção divididos por três lotes de 

(Prolongamento da Linha Amarela entre o término da estação do Rato e o tímpano norte 

(Prolongamento da Linha Amarela da estação de Santos até à estação do Cais 

(Construção dos Viadutos do Campo Grande), estando os respetivos RECAPE’s também 

divididos por estes mesmos lotes. 

ao prolongamento da Linha Amarela entre o término da estação do Rato e o 

tímpano norte da estação de Santos, tem já a emissão da respetiva DCAPE. 

O Lote 2 está em fase de elaboração do respetivo projeto de execução e RECAPE. 

pondente à construção dos novos Viadutos do Campo Grande, adjudicado ao ACE 

Teixeira Duarte / Somafel, o presente RECAPE procede à análise da conformidade do projeto de execução 

desenvolvido com a DIA emitida, identificando-se e avaliando-se neste anexo, as alterações introduzidas ao 

projeto aprovado em fase de estudo prévio e as alterações na situação de referência. 
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Toscos, Acabamentos e Sistemas, no âmbito da Concretização do Plano 

Prolongamento das Linhas Amarela e Verde – Viadutos do Campo 

Lote 3, foi sujeito a procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) no designado estudo 

Prolongamento entre a Estação Rato (Linha Amarela) e a Estação Cais do Sodré (Linha Verde), 

, cuja Declaração de Impacte Ambiental (DIA), 

condicionada, foi emitida em 16 de novembro de 2018 e ao abrigo da qual se 

desenvolve agora o projeto de execução e o correspondente Relatório de Conformidade Ambiental do 

xecução e respetiva construção, o Metropolitano de 

Lisboa, lançou em 2019/2020, concursos públicos de projeto/construção divididos por três lotes de 

(Prolongamento da Linha Amarela entre o término da estação do Rato e o tímpano norte 

(Prolongamento da Linha Amarela da estação de Santos até à estação do Cais 

(Construção dos Viadutos do Campo Grande), estando os respetivos RECAPE’s também 

ao prolongamento da Linha Amarela entre o término da estação do Rato e o 

O Lote 2 está em fase de elaboração do respetivo projeto de execução e RECAPE.  

pondente à construção dos novos Viadutos do Campo Grande, adjudicado ao ACE 

Teixeira Duarte / Somafel, o presente RECAPE procede à análise da conformidade do projeto de execução 

s alterações introduzidas ao 

projeto aprovado em fase de estudo prévio e as alterações na situação de referência.  
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1.2 ALTERAÇÕES DE PROJETO INTRODUZIDAS 

1.2.1 Projeto Sujeito a AIA 

Conforme o Plano de Expansão da Rede do Metropolitano de Lisboa (

Amarela Rato - Cais do Sodré, visa melhor servir a zona sul da rede de metropolitano e de Lisboa, 

estendendo-se num corredor N-S, entre o Marquês de P

do término da estação do Rato da Linha Amarela. 

Figura 1 – Plano de Expansão da Rede de Metropolitano de Lisboa: Ligação das Linhas Amarela e 

Este prolongamento visa também a exploração em anel da designada futura Linha Verde (atuais Linha Verde 

e troço da Linha Amarela entre o Campo Grande e o Rato) para servir de forma mais eficiente esta zona 

central/sul de Lisboa, pelo que se torna também neces

as atuais Linhas Amarela e Verde se entrecruzam, se proceda à implantação de dois novos viadutos de 

ligação (Figura 1). 

A implantação destes viadutos permitirá que a poente da Estação Campo Grande, se faça a ligação da Linha 

Verde (proveniente de Alvalade) com a Linha Amarela (para a Cidade Universitária e Rato), possibilitando o 

fecho da Linha Verde em anel (Viaduto 1) e

à Linha Verde para Telheiras, formando a futura nova Linha Amarela (Viaduto 2) (

 

Prolongamento da atual Linha 

Amarela entre o Rato e Cais do 

Sodré que será integrada na 

futura Linha Circular (Verde)

 

O INTRODUZIDAS  

Conforme o Plano de Expansão da Rede do Metropolitano de Lisboa (Figura 1) o prolongamento da Linha 

Cais do Sodré, visa melhor servir a zona sul da rede de metropolitano e de Lisboa, 

S, entre o Marquês de Pombal e a zona Ribeirinha no Cais do Sodré a partir 

do término da estação do Rato da Linha Amarela.  

Plano de Expansão da Rede de Metropolitano de Lisboa: Ligação das Linhas Amarela e 

Verde – Linha Circular 

e prolongamento visa também a exploração em anel da designada futura Linha Verde (atuais Linha Verde 

e troço da Linha Amarela entre o Campo Grande e o Rato) para servir de forma mais eficiente esta zona 

central/sul de Lisboa, pelo que se torna também necessário que na zona da estação do Campo Grande, onde 

as atuais Linhas Amarela e Verde se entrecruzam, se proceda à implantação de dois novos viadutos de 

A implantação destes viadutos permitirá que a poente da Estação Campo Grande, se faça a ligação da Linha 

Verde (proveniente de Alvalade) com a Linha Amarela (para a Cidade Universitária e Rato), possibilitando o 

fecho da Linha Verde em anel (Viaduto 1) e a ligação da Linha Amarela (proveniente da Quinta das Conchas) 

à Linha Verde para Telheiras, formando a futura nova Linha Amarela (Viaduto 2) (Figura 2

Prolongamento da atual Linha 

Amarela entre o Rato e Cais do 

Sodré que será integrada na 

(Verde) 

Novos Viadutos do 

Campo Grande 

Atual Linha Amarela (Campo 

Grande / Rato), que será 

integrada na futura Linha 

Circular (Verde)
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) o prolongamento da Linha 

Cais do Sodré, visa melhor servir a zona sul da rede de metropolitano e de Lisboa, 

ombal e a zona Ribeirinha no Cais do Sodré a partir 

 

Plano de Expansão da Rede de Metropolitano de Lisboa: Ligação das Linhas Amarela e 

e prolongamento visa também a exploração em anel da designada futura Linha Verde (atuais Linha Verde 

e troço da Linha Amarela entre o Campo Grande e o Rato) para servir de forma mais eficiente esta zona 

sário que na zona da estação do Campo Grande, onde 

as atuais Linhas Amarela e Verde se entrecruzam, se proceda à implantação de dois novos viadutos de 

A implantação destes viadutos permitirá que a poente da Estação Campo Grande, se faça a ligação da Linha 

Verde (proveniente de Alvalade) com a Linha Amarela (para a Cidade Universitária e Rato), possibilitando o 

a ligação da Linha Amarela (proveniente da Quinta das Conchas) 

2). 

Atual Linha Amarela (Campo 

Grande / Rato), que será 

integrada na futura Linha 

Circular (Verde) 
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Figura 2 – Alteração ao esquema da atual Rede de Metropolitano de Lisboa pela ligação das Linhas 

Amarela e Verde, na zona do Campo Grande, criando a futura Linha Circular

Estes novos viadutos de ligação (via dupla)

sujeito a AIA, no âmbito do presente Lote 3 de projeto/construção, 

seguinte, sobre fotografia aérea e a uma escala de maior pormenor para melhor compreensão das conexões 

a introduzir: 

 o Viaduto de ligação 1

e Rato, permitindo a continuidade do serviço da Linha Verde através do troço Campo Grande 

Rato, atualmente integrado na Linha Amarela

anel; 

 o Viaduto de ligação 2

sobrelevado a Av. Padre Cruz, permitindo integrar a Estação Telheiras da atual Linha Verde na 

Linha Amarela proveniente da Quinta das Conchas.

 

Alteração ao esquema da atual Rede de Metropolitano de Lisboa pela ligação das Linhas 

Amarela e Verde, na zona do Campo Grande, criando a futura Linha Circular

Estes novos viadutos de ligação (via dupla) das Linhas Verde e Amarela, correspondem ao projeto 

sujeito a AIA, no âmbito do presente Lote 3 de projeto/construção, estando representados na figura 

seguinte, sobre fotografia aérea e a uma escala de maior pormenor para melhor compreensão das conexões 

Viaduto de ligação 1 da Linha Verde com o troço da Linha Amarela para a Cidade Universitária 

permitindo a continuidade do serviço da Linha Verde através do troço Campo Grande 

Rato, atualmente integrado na Linha Amarela e que possibilita assim o fecho da Linha Verde em 

Viaduto de ligação 2 que imediatamente a poente da Estação do Campo Grande vai cruzar 

sobrelevado a Av. Padre Cruz, permitindo integrar a Estação Telheiras da atual Linha Verde na 

veniente da Quinta das Conchas. 

VIADUTO 2 

VIADUTO 1 
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Alteração ao esquema da atual Rede de Metropolitano de Lisboa pela ligação das Linhas 

Amarela e Verde, na zona do Campo Grande, criando a futura Linha Circular 

correspondem ao projeto 

estando representados na figura 

seguinte, sobre fotografia aérea e a uma escala de maior pormenor para melhor compreensão das conexões 

da Linha Verde com o troço da Linha Amarela para a Cidade Universitária 

permitindo a continuidade do serviço da Linha Verde através do troço Campo Grande – 

e que possibilita assim o fecho da Linha Verde em 

que imediatamente a poente da Estação do Campo Grande vai cruzar 

sobrelevado a Av. Padre Cruz, permitindo integrar a Estação Telheiras da atual Linha Verde na 
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Figura 3 – Ligação dos Viadutos do Campo Grande 

De referir que o viaduto existente, localizado a sul das propostas, será mantido servindo para o 

estacionamento de comboios.  

1.2.2 Alterações Solicitadas pelo ML no âmbito do Concurso de Projeto/Construção

Para a fase de projeto de execução

lançou em 2020, o Metropolitano de Lisboa (ML), identificou a necessidade de se 

do lado nascente da Estação do Campo Grande, 

correspondentes ao seguinte: 

o Deslocalização dos cais da Estação do Cam

estação do lado nascente, para que, e derivado da introdução do Viaduto 1, a paragem das 

composições ocorra em toda a sua extensão ao longo de um traça

o Otimizações nas salas técnicas da estação, nomeadamente com 

de uma nova Sala de Baterias. 

o Reforço estrutural dos pórticos longitudinais de amarração do tabuleiro do viaduto a nascente da 

estação, de acordo com a nova regulamentação antissísmica.

Na figura seguinte (Figura 4) assinala-se em planta a localização destas novas intervenções do lado nascente 

da estação do Campo Grande (folha 3/3)

área de intervenção (mais 0,2 ha) e que em termos práticos e para a presente avaliação pelo seu potencial 

impacte, se traduzem no seguidamente apresentado.

 

Fonte: Programa Preliminar, ML) 

Ligação dos Viadutos do Campo Grande – projeto sujeito a AIA

De referir que o viaduto existente, localizado a sul das propostas, será mantido servindo para o 

Alterações Solicitadas pelo ML no âmbito do Concurso de Projeto/Construção

Para a fase de projeto de execução, e nomeadamente no concurso público de projeto/construção que 

, o Metropolitano de Lisboa (ML), identificou a necessidade de se introduzirem alterações 

do lado nascente da Estação do Campo Grande, para melhoria da operação geral do sistema, e 

Deslocalização dos cais da Estação do Campo Grande I (Linha Verde) em 16,5 m, com ampliação da 

estação do lado nascente, para que, e derivado da introdução do Viaduto 1, a paragem das 

composições ocorra em toda a sua extensão ao longo de um traçado retilíneo. 

Otimizações nas salas técnicas da estação, nomeadamente com reorganização do Posto de Tração e 

eforço estrutural dos pórticos longitudinais de amarração do tabuleiro do viaduto a nascente da 

com a nova regulamentação antissísmica. 

se em planta a localização destas novas intervenções do lado nascente 

(folha 3/3), que correspondem a um aumento muito localizado e pontual da 

e que em termos práticos e para a presente avaliação pelo seu potencial 

mpacte, se traduzem no seguidamente apresentado. 

Viaduto existente a manter 

para estacionamento 

comboios 
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projeto sujeito a AIA 

De referir que o viaduto existente, localizado a sul das propostas, será mantido servindo para o 

Alterações Solicitadas pelo ML no âmbito do Concurso de Projeto/Construção 

de projeto/construção que 

introduzirem alterações 

para melhoria da operação geral do sistema, e 

5 m, com ampliação da 

estação do lado nascente, para que, e derivado da introdução do Viaduto 1, a paragem das 

reorganização do Posto de Tração e 

eforço estrutural dos pórticos longitudinais de amarração do tabuleiro do viaduto a nascente da 

se em planta a localização destas novas intervenções do lado nascente 

, que correspondem a um aumento muito localizado e pontual da 

e que em termos práticos e para a presente avaliação pelo seu potencial 
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1/3 Folhas 
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2/3 Folhas 
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Figura 4 – Área de Intervenção Anterior e Atual 

 

 

3/3 Folhas 
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1.2.2.1 Alterações na Estação do Campo Grande (lado 

O deslocamento da localização da Estação Campo Grande pela introdução do Viaduto 1 no lado poente 

da Estação implica um prolongamento do cais sul e central em 16,

remodelação funcional do corpo adjacente para p

zona técnica e instalação do Posto de Tração e uma nova Sala de Baterias

das zonas a intervir na Figura 5). 

Face à estação existente representa uma nova afetação de 

Em termos mais visíveis e como novas áreas a ocupar daqui decorrentes, verificar

prolongamento, à altura do atual viaduto da Estação (apen

(cais) e respetiva cobertura até ao limite do passeio com a Rua Cipriano Dourado

isso a construção de um novo pilar mais a sul, no alinhamento do existente 

 

Foto 1 – Prolongamento da estação do Campo Grande para nascente 

Edifício da 

NOS 

Zona de ampliação estação, com 

colocação de mais 1 pilar em 

alinhamento com os existentes

 

Alterações na Estação do Campo Grande (lado nascente) 

O deslocamento da localização da Estação Campo Grande pela introdução do Viaduto 1 no lado poente 

nto do cais sul e central em 16,50 m no lado nascente da Estação e a 

remodelação funcional do corpo adjacente para permitir a reposição de escadas de emergência, acesso à 

zona técnica e instalação do Posto de Tração e uma nova Sala de Baterias/Sinalização (ver plantas e cortes 

Face à estação existente representa uma nova afetação de 0,2 ha, aproximadamente. 

Em termos mais visíveis e como novas áreas a ocupar daqui decorrentes, verificar

prolongamento, à altura do atual viaduto da Estação (apenas no lado sul) da estrutura da estação 

(cais) e respetiva cobertura até ao limite do passeio com a Rua Cipriano Dourado, 

isso a construção de um novo pilar mais a sul, no alinhamento do existente (Foto 1).

Prolongamento da estação do Campo Grande para nascente 

Zona de ampliação estação, com 

colocação de mais 1 pilar em 

alinhamento com os existentes 

Rua Cipriano 

Dourado 
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O deslocamento da localização da Estação Campo Grande pela introdução do Viaduto 1 no lado poente 

50 m no lado nascente da Estação e a 

ermitir a reposição de escadas de emergência, acesso à 

(ver plantas e cortes 

Em termos mais visíveis e como novas áreas a ocupar daqui decorrentes, verificar-se-á um 

as no lado sul) da estrutura da estação 

, implicando com 

). 

 

Prolongamento da estação do Campo Grande para nascente  
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Planta de fundações

Corte longitudinal

Figura 5 – Plantas e Cortes das Áreas de Intervenção a nascente da Estação do Campo Grande

VDCG TXD PE AMB LT3 000 AN 49008 B 

           

Planta de fundações    Planta ao nível do piso técnico

          

Corte longitudinal            Corte transversal

 

Plantas e Cortes das Áreas de Intervenção a nascente da Estação do Campo Grande
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Planta ao nível do piso técnico 

   

Corte transversal 

Plantas e Cortes das Áreas de Intervenção a nascente da Estação do Campo Grande 
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Para a sua execução prevê-se a demolição parcial do corpo adjacente central da estação, onde se encontra o 

Posto de Tração (Foto 2), a execução de novas fundações e elementos estruturais e reforços estruturais 

pontuais. Manter-se-ão as duas escadas de acesso de emergência existentes e que são visíveis na 

 

 

Foto 2 – Posto de Tração existente 

A estação de Metro do Campo Grande existente está realizada em viaduto com um cais central e dois cais 

laterais acomodando a correspondência direta d

Amarela, do lado norte) a cerca de 8,5 metros de altura.

A estação corresponde a um edifício em estrutura de betão armado com uma cobertura geral de chapas 

metálicas suportadas por uma estrutura espa

cais da estação e solidarizados com os elementos estruturais dos restantes pisos.

Em cada um dos dois topos do cais central da estação existe um corpo cilíndrico onde estão instaladas as 

escadas de emergência e o Posto de Tração correspondente ao gabinete de trabalho do responsável de 

tração que é visível na Foto 2. 

Em termos de intervenção em planta definem

Intervenção 1, exterior, na qual são executadas as demolições, reforço e os novos elementos estruturais 

referentes ao núcleo e prolongamento do cais e uma Zona de Intervenção 2, 

compreende a realização dos elementos estruturais necessários à materialização da nova Sala de Baterias

Sinalização.  

Cais da Estação a 

Prolongar em 16.5 m 

e respetiva coberturaTabuleiro da 

Linha Verde 

 

se a demolição parcial do corpo adjacente central da estação, onde se encontra o 

), a execução de novas fundações e elementos estruturais e reforços estruturais 

ão as duas escadas de acesso de emergência existentes e que são visíveis na 

 

Posto de Tração existente – zona a demolir – e escadas de emergência 

A estação de Metro do Campo Grande existente está realizada em viaduto com um cais central e dois cais 

laterais acomodando a correspondência direta de duas linhas de Metro (Linha Verde, do lado sul e Linha 

Amarela, do lado norte) a cerca de 8,5 metros de altura. 

A estação corresponde a um edifício em estrutura de betão armado com uma cobertura geral de chapas 

metálicas suportadas por uma estrutura espacial tubular apoiada em quatro linhas de pilares integradas nos 

cais da estação e solidarizados com os elementos estruturais dos restantes pisos. 

Em cada um dos dois topos do cais central da estação existe um corpo cilíndrico onde estão instaladas as 

as de emergência e o Posto de Tração correspondente ao gabinete de trabalho do responsável de 

planta definem-se assim duas áreas da obra (Figura 

Intervenção 1, exterior, na qual são executadas as demolições, reforço e os novos elementos estruturais 

referentes ao núcleo e prolongamento do cais e uma Zona de Intervenção 2, no interior da Estação, que 

compreende a realização dos elementos estruturais necessários à materialização da nova Sala de Baterias

Cais da Estação a 

Prolongar em 16.5 m 

e respetiva cobertura Posto de 

Tração 
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se a demolição parcial do corpo adjacente central da estação, onde se encontra o 

), a execução de novas fundações e elementos estruturais e reforços estruturais 

ão as duas escadas de acesso de emergência existentes e que são visíveis na Foto 2. 

e escadas de emergência – a manter 

A estação de Metro do Campo Grande existente está realizada em viaduto com um cais central e dois cais 

e duas linhas de Metro (Linha Verde, do lado sul e Linha 

A estação corresponde a um edifício em estrutura de betão armado com uma cobertura geral de chapas 

cial tubular apoiada em quatro linhas de pilares integradas nos 

Em cada um dos dois topos do cais central da estação existe um corpo cilíndrico onde estão instaladas as 

as de emergência e o Posto de Tração correspondente ao gabinete de trabalho do responsável de 

Figura 6), uma Zona de 

Intervenção 1, exterior, na qual são executadas as demolições, reforço e os novos elementos estruturais 

no interior da Estação, que 

compreende a realização dos elementos estruturais necessários à materialização da nova Sala de Baterias/ 

Tabuleiro da 

Linha Amarela 
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Figura 6 – Zonas de Intervenção a nascente da Estação do Campo Grande

As fundações dos pilares serão materializadas através de maciços que encabeçam um conjunto de 

microestacas. O comprimento estimado para as microestacas é de aproximadamente 15

1.2.2.2 Reforço dos Pórticos dos tabuleiros a nascente da Estação do Campo Grande 

No âmbito do projeto de execução o ML pretende também que se faça o 

longitudinais de amarração dos tabuleiros dos viadutos a nascente da Estação do Campo Grande, 

absorção de sismo de acordo com o novo regulamento.

Os pórticos longitudinais correspondem às estruturas quadrangulare

constituídos por um batente, uma viga e dois pilares robustos, estando localizados na extremidade dos 

viadutos (da Linha Amarela – viaduto norte e da Linha Verde 

Estação do Campo Grande. 

A intervenção corresponderá à colocação de cabos ligando os pilares e ao fecho da abertura entre os pilares 

por via da colocação de uma parede, deixando assim de apresentar a abertura visível 

 

Zonas de Intervenção a nascente da Estação do Campo Grande

dos pilares serão materializadas através de maciços que encabeçam um conjunto de 

microestacas. O comprimento estimado para as microestacas é de aproximadamente 15

Reforço dos Pórticos dos tabuleiros a nascente da Estação do Campo Grande 

projeto de execução o ML pretende também que se faça o reforço estrutural dos pórticos 

longitudinais de amarração dos tabuleiros dos viadutos a nascente da Estação do Campo Grande, 

absorção de sismo de acordo com o novo regulamento. 

udinais correspondem às estruturas quadrangulares visíveis na fotografia seguinte que

constituídos por um batente, uma viga e dois pilares robustos, estando localizados na extremidade dos 

viaduto norte e da Linha Verde – viaduto sul) imediatamente a nascente da 

A intervenção corresponderá à colocação de cabos ligando os pilares e ao fecho da abertura entre os pilares 

por via da colocação de uma parede, deixando assim de apresentar a abertura visível 
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Zonas de Intervenção a nascente da Estação do Campo Grande 

dos pilares serão materializadas através de maciços que encabeçam um conjunto de 

microestacas. O comprimento estimado para as microestacas é de aproximadamente 15 m.  

Reforço dos Pórticos dos tabuleiros a nascente da Estação do Campo Grande  

reforço estrutural dos pórticos 

longitudinais de amarração dos tabuleiros dos viadutos a nascente da Estação do Campo Grande, para 

s visíveis na fotografia seguinte que são 

constituídos por um batente, uma viga e dois pilares robustos, estando localizados na extremidade dos 

aduto sul) imediatamente a nascente da 

A intervenção corresponderá à colocação de cabos ligando os pilares e ao fecho da abertura entre os pilares 

por via da colocação de uma parede, deixando assim de apresentar a abertura visível na fotografia. 
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Foto 3 – Viadutos a nascente da Estação do Campo Grande (vista do lado sul, a partir da Rua Ator 

António Silva, sobre o viaduto sul (Linha Verde))

As intervenções ocorrem ao nível do solo, interferindo com o passeio e a atual

atravessamento/circulação no mesmo, bem como ainda (2º conjunto de pórticos) com a afetação de lugares 

do estacionamento automóvel que ocorre sob os tabuleiros do ML e que se encontra concessionado à 

Empark. Toda esta zona do parque de estacionam

A área associada a esta intervenção representa 

1.2.3 Novo acesso à garagem da Torre Vicentina

Apesar de no EIA ter sido identificada a interferência com a entrada da garagem da Torre V

Estrada de Telheiras, 79-79F), esta interferência não foi concretizada (tipo de in

/ a desenvolver nas fases seguintes do projeto). 

Assim, na DIA emitida, mais concretamente na secção III 

Projeto de Execução e do RECAPE, identifica

Medida III. 10, que refere: 

Pórticos de amarração dos tabuleiro 

dos viadutos a nascente da Estação 

do Campo Grande a reforçar

 

Viadutos a nascente da Estação do Campo Grande (vista do lado sul, a partir da Rua Ator 

António Silva, sobre o viaduto sul (Linha Verde)) 

As intervenções ocorrem ao nível do solo, interferindo com o passeio e a atual

atravessamento/circulação no mesmo, bem como ainda (2º conjunto de pórticos) com a afetação de lugares 

do estacionamento automóvel que ocorre sob os tabuleiros do ML e que se encontra concessionado à 

Toda esta zona do parque de estacionamento será expropriada por acordo com o ML.

A área associada a esta intervenção representa cerca de 0,2 ha.  

ovo acesso à garagem da Torre Vicentina (conforme a DIA) 

Apesar de no EIA ter sido identificada a interferência com a entrada da garagem da Torre V

79F), esta interferência não foi concretizada (tipo de interferência e medidas a adotar 

seguintes do projeto).  

da, mais concretamente na secção III - Medidas de Minimização – Fase de Elaboração do 

identifica-se assim a necessidade de executar este projeto, conforme a 

Pórticos de amarração dos tabuleiro 

dos viadutos a nascente da Estação 

do Campo Grande a reforçar 

Rua Actor 

António 

Deste ponto do viaduto até à 

Alameda das Linhas de Torres 

existe um parque de 

estacionamento sob o viaduto
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Viadutos a nascente da Estação do Campo Grande (vista do lado sul, a partir da Rua Ator 

As intervenções ocorrem ao nível do solo, interferindo com o passeio e a atual forma de 

atravessamento/circulação no mesmo, bem como ainda (2º conjunto de pórticos) com a afetação de lugares 

do estacionamento automóvel que ocorre sob os tabuleiros do ML e que se encontra concessionado à 

ento será expropriada por acordo com o ML. 

Apesar de no EIA ter sido identificada a interferência com a entrada da garagem da Torre Vicentina (Edifício 

terferência e medidas a adotar 

Fase de Elaboração do 

necessidade de executar este projeto, conforme a 

Rua Actor 

António Silva 

Deste ponto do viaduto até à 

Alameda das Linhas de Torres 

existe um parque de 

estacionamento sob o viaduto 
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III-10. Desenvolver o Projeto de Execu

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 Fre

GEOTA, APL Carris e EDP). 

No âmbito da Consulta Publica (ver Ponto 3 do Capitulo 4 do 

Torre Vicentina identifica na sua exposição esta situação da seguinte forma

6 – Estacionamento privado 

6.1 – Quais as alternativas estudadas para acesso à garagem da Torre Vicentina?

6.2 – Quais as principais razões para a opção escolhida?

6.3 – Quais as principais razões para a exclusão das outras alternativas?

6.4 – Quais as alternativas à opção para não 

6.5 – Como vão ser compensados os condóminos afetados?

Deste modo, em fase de concurso, o ML verifica /

inviabilizado pelo encontro poente do novo VL2

“Foram identificadas e caracterizadas as principais interferências na envolvente à construção dos dois novos viadutos do ML:

- Entrada da garagem no Edifício (Torre Vicentina) na Estrada de Telheiras, 79

esta entrada, o que implicará prever uma nova entrada de garagem para o edifício. 

3- Zonas a Sul e a Poente do edifício da Torre Vicentina (Estrada de Telheiras) 

A interferência decorrente da ligação do Viaduto 2 (Linha Amarela

fachada Sul do edifício da Torre Vicentina localizado na Estrada de Telheiras e que inviabilizará definitivamente a entrada 

da garagem na mesma inserção (a Sul), originará a necessidade de a reformular, par

um novo acesso à garagem na lateral Oeste daquele edifício.

A reformulação proposta do acesso à garagem na lateral daquele edifício, deverá ser executada pelo Empreiteiro antes da

inviabilização do acesso atual a ser pr

Norte (LAN).” 

Para a definição deste acesso, na presente

com o ML e os moradores, procedeu assim às necessárias 

consensual. 

Em termos comparativos, apresenta

articulada com os moradores, a qual 

garagem (Piso -1), na face norte do edifício.

De referir que no âmbito do concurso, o ML identificou uma possível localização para o acesso, o qual foi 

abandonado e substituído pelo atual

 

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 Fre

bito da Consulta Publica (ver Ponto 3 do Capitulo 4 do Relatório Base do RECAPE) o Condomínio da 

na sua exposição esta situação da seguinte forma: 

Quais as alternativas estudadas para acesso à garagem da Torre Vicentina? 

Quais as principais razões para a opção escolhida? 

Quais as principais razões para a exclusão das outras alternativas? 

Quais as alternativas à opção para não alterar o acesso à garagem? 

Como vão ser compensados os condóminos afetados? 

ase de concurso, o ML verifica / confirma que o acesso à garagem da Torre Vicentina será 

inviabilizado pelo encontro poente do novo VL2, sendo necessário ser substituído por um novo acesso.

“Foram identificadas e caracterizadas as principais interferências na envolvente à construção dos dois novos viadutos do ML:

Entrada da garagem no Edifício (Torre Vicentina) na Estrada de Telheiras, 79-79F – a ligação int

esta entrada, o que implicará prever uma nova entrada de garagem para o edifício.  

Zonas a Sul e a Poente do edifício da Torre Vicentina (Estrada de Telheiras)  

A interferência decorrente da ligação do Viaduto 2 (Linha Amarela Norte) ao Viaduto existente, tangente/defronte à 

fachada Sul do edifício da Torre Vicentina localizado na Estrada de Telheiras e que inviabilizará definitivamente a entrada 

da garagem na mesma inserção (a Sul), originará a necessidade de a reformular, para o que se propõe que seja realizado 

um novo acesso à garagem na lateral Oeste daquele edifício. 

A reformulação proposta do acesso à garagem na lateral daquele edifício, deverá ser executada pelo Empreiteiro antes da

inviabilização do acesso atual a ser provocada pela realização do encontro (ENC) Oeste do viaduto 2 da Linha Amarela 

na presente fase de projeto, o ACE Teixeira Duarte / Somafel

procedeu assim às necessárias diligências, para a obtenção de uma solução 

Em termos comparativos, apresenta-se nas figuras seguintes, o acesso atual e a solução proposta, já 

, a qual assenta na construção de um troço de rampa que permite o acesso 

1), na face norte do edifício. 

De referir que no âmbito do concurso, o ML identificou uma possível localização para o acesso, o qual foi 

abandonado e substituído pelo atualmente proposto que decorre da articulação com os moradores. 
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ção 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, 

do RECAPE) o Condomínio da 

que o acesso à garagem da Torre Vicentina será 

substituído por um novo acesso. 

“Foram identificadas e caracterizadas as principais interferências na envolvente à construção dos dois novos viadutos do ML: 

a ligação interfere definitivamente com 

Norte) ao Viaduto existente, tangente/defronte à 

fachada Sul do edifício da Torre Vicentina localizado na Estrada de Telheiras e que inviabilizará definitivamente a entrada 

a o que se propõe que seja realizado 

A reformulação proposta do acesso à garagem na lateral daquele edifício, deverá ser executada pelo Empreiteiro antes da 

ovocada pela realização do encontro (ENC) Oeste do viaduto 2 da Linha Amarela 

o ACE Teixeira Duarte / Somafel e em articulação 

ências, para a obtenção de uma solução 

tual e a solução proposta, já 

assenta na construção de um troço de rampa que permite o acesso à 

De referir que no âmbito do concurso, o ML identificou uma possível localização para o acesso, o qual foi 

que decorre da articulação com os moradores.  
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Figura 7 – Localização do acesso existente à garagem da Torre Vicentina e da solução equacionada no 

Processo Concurso (entretanto ab

Figura 8 – Nova proposta acesso à garagem, 

  

Localização do acesso 

equacionado pelo ML 

em fase de concurso e

ABANDONADO

Novo acesso à 

 

Localização do acesso existente à garagem da Torre Vicentina e da solução equacionada no 

Processo Concurso (entretanto abandonada) 

à garagem, articulada entre ML / Moradores da Torre Vicentina

Localização do acesso 

equacionado pelo ML 

em fase de concurso e 

ABANDONADO 

Acesso 

existente 

Novo acesso à 

garagem 
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Localização do acesso existente à garagem da Torre Vicentina e da solução equacionada no 

 

da Torre Vicentina 

Atual acesso à 

garagem 



 

VDCG TXD PE AMB LT3 000 AN 49008 B 

Esta situação implica que face ao projeto do novo jardim de Telheiras que a CML tem para o local a poente 

da Torre Vicentina (zona proposta como estaleiro social) e que se reproduz na figura seguinte com o novo 

acesso à garagem da Torre Vicentina implantad

projeto do novo jardim, conforme entendimento prévio já efetuado entre o ML e a CML. 

Figura 9 – Excerto de D

 

1.2.4 Alterações no Âmbito do Desenvolvimento do 

1.2.4.1 Projeto dos viadutos a poente da Estação do Campo Grande

No âmbito do projeto desenvolvido pelo adjudicatário do Concurso de Projeto/Construção (ACE Teixeira 

Duarte/Somafel), procedeu-se a uma otimização de 

localizados a poente da Estação e que foram alvo de procedimento de AIA. Essa otimização, realizada no 

respeito dos condicionamentos existentes e dos critérios de segurança do projeto

 Subida de alguns dos maciços de fundação / encabeçamento das estacas nos pilares, de forma a 

reduzir escavações de alturas elevadas e, consequentemente, a otimização/não previsão de 

entivações provisórias para a sua execução.

 Alteração da estrutura d

fundada em 3 estacas para apoio do tabuleiro, seguida de uma estrutura de suporte da laje da 

plataforma, constituída por dois alinhamentos de parede, um ao eixo de cada via. Estes alinha

de paredes de suporte são fundados nos alinhamentos de estacas de pequena dimensão e são 

realizados muros laterais que delimitam o encontro aparente em cofre e que, no caso do VL2, 

servem ainda de apoio à cobertura.

 

Esta situação implica que face ao projeto do novo jardim de Telheiras que a CML tem para o local a poente 

da Torre Vicentina (zona proposta como estaleiro social) e que se reproduz na figura seguinte com o novo 

acesso à garagem da Torre Vicentina implantado, tenha a CML que fazer depois os ajustes necessários no 

projeto do novo jardim, conforme entendimento prévio já efetuado entre o ML e a CML. 

Excerto de Desenho em Planta com a Solução Proposta 

do Desenvolvimento do Projeto de Execução 

Projeto dos viadutos a poente da Estação do Campo Grande 

desenvolvido pelo adjudicatário do Concurso de Projeto/Construção (ACE Teixeira 

se a uma otimização de soluções estruturais dos Novos Viadutos de Ligação, 

localizados a poente da Estação e que foram alvo de procedimento de AIA. Essa otimização, realizada no 

respeito dos condicionamentos existentes e dos critérios de segurança do projeto

Subida de alguns dos maciços de fundação / encabeçamento das estacas nos pilares, de forma a 

reduzir escavações de alturas elevadas e, consequentemente, a otimização/não previsão de 

entivações provisórias para a sua execução. 

Alteração da estrutura dos encontros dos viadutos VL1 e VL2, consistindo numa viga de estribo 

fundada em 3 estacas para apoio do tabuleiro, seguida de uma estrutura de suporte da laje da 

plataforma, constituída por dois alinhamentos de parede, um ao eixo de cada via. Estes alinha

de paredes de suporte são fundados nos alinhamentos de estacas de pequena dimensão e são 

realizados muros laterais que delimitam o encontro aparente em cofre e que, no caso do VL2, 

servem ainda de apoio à cobertura. 
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Esta situação implica que face ao projeto do novo jardim de Telheiras que a CML tem para o local a poente 

da Torre Vicentina (zona proposta como estaleiro social) e que se reproduz na figura seguinte com o novo 

o, tenha a CML que fazer depois os ajustes necessários no 

projeto do novo jardim, conforme entendimento prévio já efetuado entre o ML e a CML.  

 

Solução Proposta  

desenvolvido pelo adjudicatário do Concurso de Projeto/Construção (ACE Teixeira 

soluções estruturais dos Novos Viadutos de Ligação, 

localizados a poente da Estação e que foram alvo de procedimento de AIA. Essa otimização, realizada no 

respeito dos condicionamentos existentes e dos critérios de segurança do projeto, é em síntese a seguinte: 

Subida de alguns dos maciços de fundação / encabeçamento das estacas nos pilares, de forma a 

reduzir escavações de alturas elevadas e, consequentemente, a otimização/não previsão de 

os encontros dos viadutos VL1 e VL2, consistindo numa viga de estribo 

fundada em 3 estacas para apoio do tabuleiro, seguida de uma estrutura de suporte da laje da 

plataforma, constituída por dois alinhamentos de parede, um ao eixo de cada via. Estes alinhamentos 

de paredes de suporte são fundados nos alinhamentos de estacas de pequena dimensão e são 

realizados muros laterais que delimitam o encontro aparente em cofre e que, no caso do VL2, 
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 Fusão dos módulos Central e Poent

dilatação no pilar P12. 

 Reformulação da distribuição de vãos, permitindo melhorar a implantação dos pilares junto à 

Avenida Padre Cruz (VL2-P12 e VL2

afastar também este pilar da avenida. O pil

interferir com um coletor existente.

 Redução da altura dos tabuleiros a partir do Tramo 2 do viaduto VL1 e no Tramo 10 do viaduto VL2 

para garantir o gabarit, respetivamente, do Terminal Rodoviário e da Avenida Padre Cruz.

1.2.4.2 Estaleiros 

A nível dos estaleiros de obra, o ACE, e com objetivo de mi

funcionamento e respetivos acessos para a envolvente, propõe que o estaleiro geral indicado no EIA e 

aprovado pela DIA, localizado a poente do condomínio “Torre Vicentina”, no extremo poente da área de 

intervenção associada aos novos viadutos, seja convertido em apenas estaleiro social e criado um novo 

estaleiro (estaleiro industrial), para sudeste da Torre Vicentina e mais afastado desta, em área sob o atual 

viaduto da Linha Verde e aproveitando também o espaço comp

saída desta avenida para o Terminal Rodoviário do Campo Grande, onde a função habitacional se encontra 

mais distante (ver Figura 10 e Figura 11

O edificado mais próximo localiza-se a sul, correspondendo aos campos desportivos (descobertos e coberto) 

da Escola Alemã. 

A localização deste estaleiro industrial pretende também que o acesso se possa fazer de forma mais direta 

pela Av. Padre Cruz, por via da saída que permite o acesso apenas ao Novo Terminal Rodoviário, que seria 

provisoriamente interrompido durante

perturbação sobre as áreas escolares e habitacionais em torno da zona poente da Torre Vicentina, causada 

pela circulação do tráfego do estaleiro e laboração do estaleiro.

De referir ainda que toda a área de intervenção associada à construção dos viadutos funcionará também 

como zona de obra, a qual será devidamente delimitada e vedada e com um planeamento da obra 

associado, fazendo-se o acesso através do ramo da Av. padre Cruz de acesso ao Terminal

propõe encerrar durante a obra. 

Em termos comparativos e face ao definido no EIA 

associada aos viadutos, as alterações efetuadas assinalam

  

 

Fusão dos módulos Central e Poente do Tabuleiro do viaduto VL2, com a supressão da junta de 

Reformulação da distribuição de vãos, permitindo melhorar a implantação dos pilares junto à 

P12 e VL2-P13) e tirar partido da supressão da junta do p

afastar também este pilar da avenida. O pilar VL2-P10 foi ainda deslocado para nascente para não 

interferir com um coletor existente. 

Redução da altura dos tabuleiros a partir do Tramo 2 do viaduto VL1 e no Tramo 10 do viaduto VL2 

para garantir o gabarit, respetivamente, do Terminal Rodoviário e da Avenida Padre Cruz.

A nível dos estaleiros de obra, o ACE, e com objetivo de minimização dos impactes associados ao seu 

funcionamento e respetivos acessos para a envolvente, propõe que o estaleiro geral indicado no EIA e 

aprovado pela DIA, localizado a poente do condomínio “Torre Vicentina”, no extremo poente da área de 

ssociada aos novos viadutos, seja convertido em apenas estaleiro social e criado um novo 

estaleiro (estaleiro industrial), para sudeste da Torre Vicentina e mais afastado desta, em área sob o atual 

viaduto da Linha Verde e aproveitando também o espaço compreendido entre a Av. Padre Cruz e o ramo de 

saída desta avenida para o Terminal Rodoviário do Campo Grande, onde a função habitacional se encontra 

11). 

se a sul, correspondendo aos campos desportivos (descobertos e coberto) 

A localização deste estaleiro industrial pretende também que o acesso se possa fazer de forma mais direta 

pela Av. Padre Cruz, por via da saída que permite o acesso apenas ao Novo Terminal Rodoviário, que seria 

provisoriamente interrompido durante as obras. Esta localização proposta e acesso minimizariam a 

perturbação sobre as áreas escolares e habitacionais em torno da zona poente da Torre Vicentina, causada 

pela circulação do tráfego do estaleiro e laboração do estaleiro. 

a a área de intervenção associada à construção dos viadutos funcionará também 

como zona de obra, a qual será devidamente delimitada e vedada e com um planeamento da obra 

se o acesso através do ramo da Av. padre Cruz de acesso ao Terminal

Em termos comparativos e face ao definido no EIA (Figura 10) que abarcava somente a área de intervenção 

as alterações efetuadas assinalam-se de forma mais objetiva na Figura 
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e do Tabuleiro do viaduto VL2, com a supressão da junta de 

Reformulação da distribuição de vãos, permitindo melhorar a implantação dos pilares junto à 

P13) e tirar partido da supressão da junta do pilar VL2-P12 para 

para nascente para não 

Redução da altura dos tabuleiros a partir do Tramo 2 do viaduto VL1 e no Tramo 10 do viaduto VL2 

para garantir o gabarit, respetivamente, do Terminal Rodoviário e da Avenida Padre Cruz. 

nimização dos impactes associados ao seu 

funcionamento e respetivos acessos para a envolvente, propõe que o estaleiro geral indicado no EIA e 

aprovado pela DIA, localizado a poente do condomínio “Torre Vicentina”, no extremo poente da área de 

ssociada aos novos viadutos, seja convertido em apenas estaleiro social e criado um novo 

estaleiro (estaleiro industrial), para sudeste da Torre Vicentina e mais afastado desta, em área sob o atual 

reendido entre a Av. Padre Cruz e o ramo de 

saída desta avenida para o Terminal Rodoviário do Campo Grande, onde a função habitacional se encontra 

se a sul, correspondendo aos campos desportivos (descobertos e coberto) 

A localização deste estaleiro industrial pretende também que o acesso se possa fazer de forma mais direta 

pela Av. Padre Cruz, por via da saída que permite o acesso apenas ao Novo Terminal Rodoviário, que seria 

e acesso minimizariam a 

perturbação sobre as áreas escolares e habitacionais em torno da zona poente da Torre Vicentina, causada 

a a área de intervenção associada à construção dos viadutos funcionará também 

como zona de obra, a qual será devidamente delimitada e vedada e com um planeamento da obra 

se o acesso através do ramo da Av. padre Cruz de acesso ao Terminal Rodoviário que se 

que abarcava somente a área de intervenção 

Figura 11. 
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A área de estaleiro tem uma área total de 17 541 m

 
Estaleiro 

social 

Expansão 

Estaleiro 

social  

Área (m
2
) 1 598 422 

 

No estaleiro previsto no EIA a área de estaleiro comportava 12 363 m

agora mais 3 610 m
2
 (0,4 ha) na zona poente dos viadutos, tendo em conta as necessidades de obra e o seu 

planeamento e na zona a nascente da estação do Campo Grande que constitui uma nova área de 

intervenção não incluída no EIA (1 566 m

área de estaleiro.  

Quanto às novas intervenções previstas para a zona nascente da Estação do Campo Grande, os estaleiros de 

obra são na sua própria área de intervenção direta, a qual se propõe seja vedada, correspondendo aos 

Estaleiro de Frente 1 e Estaleiro de Frente 2 (ver 

Refira-se que, com a conclusão do processo de seleção de alternativas para o novo acesso à Torre Vicentina, 

a zona definida para a eventual expansão do estaleiro social será 

para a sua construção.  

 

 

A área de estaleiro tem uma área total de 17 541 m
2
 (cerca de 1.8 ha) dividida por:

Expansão 

Estaleiro 

 

Estaleiro 

industrial 

Depósito 

provisório 

de Terras 

Frente de 

Obra 

viadutos 

Frente Obra 

(nascente 

estacão C.G.)

2 715 897 10 343 903

No estaleiro previsto no EIA a área de estaleiro comportava 12 363 m
2
 (1,2 ha), sendo que acresce assim 

(0,4 ha) na zona poente dos viadutos, tendo em conta as necessidades de obra e o seu 

planeamento e na zona a nascente da estação do Campo Grande que constitui uma nova área de 

intervenção não incluída no EIA (1 566 m
2
 (0,2 ha)). Ou seja, verifica-se um aumento de cerca de 0,6 ha na 

Quanto às novas intervenções previstas para a zona nascente da Estação do Campo Grande, os estaleiros de 

obra são na sua própria área de intervenção direta, a qual se propõe seja vedada, correspondendo aos 

taleiro de Frente 1 e Estaleiro de Frente 2 (ver Figura 12). 

se que, com a conclusão do processo de seleção de alternativas para o novo acesso à Torre Vicentina, 

eventual expansão do estaleiro social será parcialmente ocupada por este
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(cerca de 1.8 ha) dividida por: 

Frente Obra 

(nascente 

estacão C.G.) 

Frente 

Obra 

Pórticos 

TOTAL 

903 663 17 541 

(1,2 ha), sendo que acresce assim 

(0,4 ha) na zona poente dos viadutos, tendo em conta as necessidades de obra e o seu 

planeamento e na zona a nascente da estação do Campo Grande que constitui uma nova área de 

mento de cerca de 0,6 ha na 

Quanto às novas intervenções previstas para a zona nascente da Estação do Campo Grande, os estaleiros de 

obra são na sua própria área de intervenção direta, a qual se propõe seja vedada, correspondendo aos 

se que, com a conclusão do processo de seleção de alternativas para o novo acesso à Torre Vicentina, 

parcialmente ocupada por este e utilizada 
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Figura 
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Figura 10 – Área Disponibilizada para Estaleiro Conforme o EIA 
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Figura 11 – Otimizações nos Estaleiros Propostas em fase de
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Otimizações nos Estaleiros Propostas em fase de Projeto de Execução

 

    

Projeto de Execução 
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1/3 Folhas 



 

VDCG TXD PE AMB LT3 000 AN 49008 B   pág. 33/140 

 

 

2/3 Folhas 
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Figura 12 – Estaleiros 

 

 

3/3 Folhas 
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1.3 ALTERAÇÕES NA SITUAÇ

Em termos de alterações à situação de referência retratada no EIA, importa referir que a estação de Metro do 

Campo Grande, integrando uma interface de transporte de passageiros, e cujo pro

identificado e compatibilizado no âmbito do Estudo Prévio sujeito a AIA, foi entretanto já implementado em 

termos do Novo Terminal Rodoviário, localizado a poente da estação (novembro de 2020)

Para além do Novo Terminal Rodoviário es

de paragens de autocarros da Carris e táxis, no lado nascente da estação do Campo Grande (Rua Ator 

António Sila e Rua Cipriano Dourado), estando alguns trabalhos de acabamentos na Rua Cipriano D

ainda em curso aquando da visita ao local (fevereiro de 2021):

 terminais das carreiras 701 e 798 da Carris relocalizados na Rua Actor António Silva;

 terminais das carreiras 796, 778 e 767

como as carreiras de bairro 43B e 44B, cujas paragens passaram também a funcionar nesta rua;

 paragem de táxis deslocada para a Rua Actor António Silva.

O projeto de modernização do interface rodoviário do Campo Grande encontra

base cartográfica das peças de projeto e com ele articulado, mas na prática não constitui nada

a avaliação, uma vez que o estudo prévio sujeito a AIA já previa isso.

De referir que o PDM de Lisboa sofreu também alterações neste período de tempo, após a emissão da DIA, 

com a republicação, nomeadamente do seu Regulamento e das Cartas de Ordenamento e de 

Condicionantes, contudo na área do projeto não existiu qualquer alte

Capítulo 4 do Relatório Base do RECAPE 

Servidões e Restrições de Utilidade Pública e Relação com Alterações Efetuadas ao Projeto

ponto 8 deste relatório) 

O levantamento Funcional que se apresenta no Desenho 

Peças Desenhadas integra estas representações.

1.4 ÂMBITO DA AVALIAÇÃO 

Na sequência do descrito anterio

é apresentada no Quadro 1, uma matriz de necessidade de atualização e reavalia

alterações ocorrentes. 

 

ALTERAÇÕES NA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA  

Em termos de alterações à situação de referência retratada no EIA, importa referir que a estação de Metro do 

Campo Grande, integrando uma interface de transporte de passageiros, e cujo pro

identificado e compatibilizado no âmbito do Estudo Prévio sujeito a AIA, foi entretanto já implementado em 

termos do Novo Terminal Rodoviário, localizado a poente da estação (novembro de 2020)

Para além do Novo Terminal Rodoviário este projeto de modernização implicou também já a relocalização 

de paragens de autocarros da Carris e táxis, no lado nascente da estação do Campo Grande (Rua Ator 

António Sila e Rua Cipriano Dourado), estando alguns trabalhos de acabamentos na Rua Cipriano D

quando da visita ao local (fevereiro de 2021): 

terminais das carreiras 701 e 798 da Carris relocalizados na Rua Actor António Silva;

is das carreiras 796, 778 e 767 N (noturna) transferidos para a Rua Cipriano Dourado, bem 

mo as carreiras de bairro 43B e 44B, cujas paragens passaram também a funcionar nesta rua;

paragem de táxis deslocada para a Rua Actor António Silva. 

O projeto de modernização do interface rodoviário do Campo Grande encontra

cartográfica das peças de projeto e com ele articulado, mas na prática não constitui nada

a avaliação, uma vez que o estudo prévio sujeito a AIA já previa isso. 

De referir que o PDM de Lisboa sofreu também alterações neste período de tempo, após a emissão da DIA, 

com a republicação, nomeadamente do seu Regulamento e das Cartas de Ordenamento e de 

Condicionantes, contudo na área do projeto não existiu qualquer alteração (conforme análise no ponto 2 do 

do RECAPE – “Compatibilidade com os Instrumentos de Gestão Territorial, 

Servidões e Restrições de Utilidade Pública e Relação com Alterações Efetuadas ao Projeto

O levantamento Funcional que se apresenta no Desenho VDCG TXD PE AMB LT3 000 DW 49005

integra estas representações. 

ÂMBITO DA AVALIAÇÃO DE IMPACTES FACE ÀS ALTERAÇÕES OCORRENTE

Na sequência do descrito anteriormente, verificam-se algumas alterações ao projeto avaliado no EIA. Assim, 

, uma matriz de necessidade de atualização e reavalia
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Em termos de alterações à situação de referência retratada no EIA, importa referir que a estação de Metro do 

Campo Grande, integrando uma interface de transporte de passageiros, e cujo projeto de modernização, 

identificado e compatibilizado no âmbito do Estudo Prévio sujeito a AIA, foi entretanto já implementado em 

termos do Novo Terminal Rodoviário, localizado a poente da estação (novembro de 2020). 

te projeto de modernização implicou também já a relocalização 

de paragens de autocarros da Carris e táxis, no lado nascente da estação do Campo Grande (Rua Ator 

António Sila e Rua Cipriano Dourado), estando alguns trabalhos de acabamentos na Rua Cipriano Dourado, 

terminais das carreiras 701 e 798 da Carris relocalizados na Rua Actor António Silva; 

(noturna) transferidos para a Rua Cipriano Dourado, bem 

mo as carreiras de bairro 43B e 44B, cujas paragens passaram também a funcionar nesta rua; 

O projeto de modernização do interface rodoviário do Campo Grande encontra-se refletido em termos da 

cartográfica das peças de projeto e com ele articulado, mas na prática não constitui nada de novo para 

De referir que o PDM de Lisboa sofreu também alterações neste período de tempo, após a emissão da DIA, 

com a republicação, nomeadamente do seu Regulamento e das Cartas de Ordenamento e de 

ração (conforme análise no ponto 2 do 

Compatibilidade com os Instrumentos de Gestão Territorial, 

Servidões e Restrições de Utilidade Pública e Relação com Alterações Efetuadas ao Projeto” e mais à frente no 

PE AMB LT3 000 DW 49005 no Volume 

ALTERAÇÕES OCORRENTES  

se algumas alterações ao projeto avaliado no EIA. Assim, 

, uma matriz de necessidade de atualização e reavaliação de impactes, face às 
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Neste quadro são identificados os fatores ambientais para os quais se considera necessária a caracterização 

da situação de referência no local e a correspondente avaliação de impactes, justificando

respetiva análise.  

Quadro 1 – Matriz de Avaliação da necessidade de atualização e reavaliação de impactes para os 

fatores ambientais considerados em fase de EIA 

Fator ambiental 

Geologia, 

Geomorfologia e 

Geotecnia 

Face às novas intervenções no lado nascente da Estação do Campo 

Grande, não consideradas no EIA, importa caraterizar o local onde 

se prevê as fundações do novo pilar associado ao prolongamento 

da estação e proceder à avaliação de impactes face às

ocupadas, soluções de projeto preconizadas e terras movimentadas.

Nos viadutos a poente da Estação do Campo Grande importa 

atualizar a avaliação com base no projeto de execução quanto às 

soluções preconizadas, informações das sondagens geotécnicas e 

movimentos de terras. 

Solos 

A consideração deste descritor

realiza na presente fase e para cumprimento da DIA

amostragem à

identificação de eventuais situações de contaminação e definição de 

medidas adequadas.

Ruido e Vibrações 

Face às intervenções descritas anteriormente, em termos do ruido e 

vibrações importa avaliar nesta fase de projeto os impactes 

associados às novas zonas de intervenção a nascente da Estação do 

Campo Grande.

Também

seus impactes e comprovar que o mesmo

introduzidas

cumprindo com os limites legais definidos.

Por último e também de acordo com a DIA, importa apresentar uma 

caracterizaç

assim como avaliar os impactes associados à fase de construção e 

de acordo com o planeamento e organização da obra, sobre os 

recetores sensíveis da envolvente.

Paisagem 

Face às intervenções descritas an

impactes associados às novas zonas de intervenção a nascente da 

Estação do Campo Grande.

Face também às alterações introduzidas no projeto e 

nomeadamente em termos dos viadutos, com alterações pontuais 

nos pilares, importa at

abater e a transplantar. No âmbito desta atualização dos elementos 

arbóreos afetados, importa também considerar as afetações 

decorrentes dos estaleiros propostos. 

O Projeto de Arquitetura Paisagista integrará 

procederá à proposta de integração, nela incluindo os elementos 

arbóreos a abater e a transplantar.

 

Neste quadro são identificados os fatores ambientais para os quais se considera necessária a caracterização 

da situação de referência no local e a correspondente avaliação de impactes, justificando

Matriz de Avaliação da necessidade de atualização e reavaliação de impactes para os 

fatores ambientais considerados em fase de EIA  

Justificação 

Face às novas intervenções no lado nascente da Estação do Campo 

Grande, não consideradas no EIA, importa caraterizar o local onde 

se prevê as fundações do novo pilar associado ao prolongamento 

da estação e proceder à avaliação de impactes face às

ocupadas, soluções de projeto preconizadas e terras movimentadas.

Nos viadutos a poente da Estação do Campo Grande importa 

atualizar a avaliação com base no projeto de execução quanto às 

soluções preconizadas, informações das sondagens geotécnicas e 

movimentos de terras.  

consideração deste descritor decorre de estudo específico que se 

realiza na presente fase e para cumprimento da DIA, através da 

amostragem à qualidade dos solos nas zonas de intervenção, para 

identificação de eventuais situações de contaminação e definição de 

medidas adequadas. 

Face às intervenções descritas anteriormente, em termos do ruido e 

vibrações importa avaliar nesta fase de projeto os impactes 

associados às novas zonas de intervenção a nascente da Estação do 

Campo Grande. 

Também, e em face do atual projeto de execução, importa avaliar os 

seus impactes e comprovar que o mesmo, e com as medidas 

introduzidas, não tem impactes significativos na envolvente, 

cumprindo com os limites legais definidos. 

Por último e também de acordo com a DIA, importa apresentar uma 

caracterização mais detalhada e atual da situação de referência, 

assim como avaliar os impactes associados à fase de construção e 

de acordo com o planeamento e organização da obra, sobre os 

recetores sensíveis da envolvente. 

Face às intervenções descritas anteriormente importa avaliar os 

impactes associados às novas zonas de intervenção a nascente da 

Estação do Campo Grande. 

Face também às alterações introduzidas no projeto e 

nomeadamente em termos dos viadutos, com alterações pontuais 

nos pilares, importa atualizar e inventariar os elementos arbóreos a 

abater e a transplantar. No âmbito desta atualização dos elementos 

arbóreos afetados, importa também considerar as afetações 

decorrentes dos estaleiros propostos.  

O Projeto de Arquitetura Paisagista integrará este levantamento e 

procederá à proposta de integração, nela incluindo os elementos 

arbóreos a abater e a transplantar. 
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Neste quadro são identificados os fatores ambientais para os quais se considera necessária a caracterização 

da situação de referência no local e a correspondente avaliação de impactes, justificando-se o âmbito da 

Matriz de Avaliação da necessidade de atualização e reavaliação de impactes para os 

Face às novas intervenções no lado nascente da Estação do Campo 

Grande, não consideradas no EIA, importa caraterizar o local onde 

se prevê as fundações do novo pilar associado ao prolongamento 

da estação e proceder à avaliação de impactes face às áreas 

ocupadas, soluções de projeto preconizadas e terras movimentadas. 

Nos viadutos a poente da Estação do Campo Grande importa 

atualizar a avaliação com base no projeto de execução quanto às 

soluções preconizadas, informações das sondagens geotécnicas e 

estudo específico que se 

, através da 

nas zonas de intervenção, para 

identificação de eventuais situações de contaminação e definição de 

Face às intervenções descritas anteriormente, em termos do ruido e 

vibrações importa avaliar nesta fase de projeto os impactes 

associados às novas zonas de intervenção a nascente da Estação do 

importa avaliar os 

e com as medidas 

não tem impactes significativos na envolvente, 

Por último e também de acordo com a DIA, importa apresentar uma 

ão mais detalhada e atual da situação de referência, 

assim como avaliar os impactes associados à fase de construção e 

de acordo com o planeamento e organização da obra, sobre os 

teriormente importa avaliar os 

impactes associados às novas zonas de intervenção a nascente da 

Face também às alterações introduzidas no projeto e 

nomeadamente em termos dos viadutos, com alterações pontuais 

ualizar e inventariar os elementos arbóreos a 

abater e a transplantar. No âmbito desta atualização dos elementos 

arbóreos afetados, importa também considerar as afetações 

este levantamento e 

procederá à proposta de integração, nela incluindo os elementos 



 

VDCG TXD PE AMB LT3 000 AN 49008 B 

Fator ambiental 

Património 

Aspetos 

Socioeconómicos 

Locais  

Ordenamento do 

Território, 

Condicionantes, 

Servidões e Restrições 

Da análise do quadro verifica-se assim a necessidade de atualização de situação de referência e de avaliação 

de impactes para alguns fatores ambientais considerados em fase de EIA, em particular com os fatores 

relacionados com a ocupação de áreas novas a n

decorrentes do projeto.  

Nos pontos seguintes é assim efetuada uma atualização da situação de referência e avaliação de impactes, 

para os seguintes fatores ambientais:

 Geologia, Geomorfologia e Geotecnia;

 Solos (qualidade); 

 Ruido e Vibrações; 

 Paisagem; 

 Património; 

 Aspetos Socioeconómicos Locais;

 Ordenamento do Território, Condicionantes, Servidões e Restrições.

Esta avaliação é feita de forma objetiva para os locais das alterações, estando naturalmente condic

pela definição e concretização dos dados de projeto e de obra. 

  

 

Justificação 

Face às intervenções descritas anteriormente, importa nesta fase 

avaliar os impactes associados às novas intervenções a nasc

estação e nas áreas de estaleiro e proceder à atualização da 

caracterização da situação existente, nela se incluindo a realização 

de prospeção sistemática. 

Importa também avaliar eventuais alterações à situação de 

referência com implicações nos novos viadutos a poente da estação.

Face às intervenções descritas anteriormente, importa nesta fase 

avaliar os impactes associados às novas intervenções a nascente da 

estação e as repercussões da obra global em face do 

proposto para a nova zona de estaleiro e acessos. 

Servidões e Restrições  

Nesta fase importa avaliar alterações ocorrentes no território com 

influência no projeto aprovado e as condições ocorrentes na

áreas de intervenção a nascente da Estação do Campo Grande.

se assim a necessidade de atualização de situação de referência e de avaliação 

de impactes para alguns fatores ambientais considerados em fase de EIA, em particular com os fatores 

relacionados com a ocupação de áreas novas a nascente da estação do Campo Grande e otimizações 

Nos pontos seguintes é assim efetuada uma atualização da situação de referência e avaliação de impactes, 

para os seguintes fatores ambientais: 

Geologia, Geomorfologia e Geotecnia; 

Aspetos Socioeconómicos Locais; 

Ordenamento do Território, Condicionantes, Servidões e Restrições. 

Esta avaliação é feita de forma objetiva para os locais das alterações, estando naturalmente condic

pela definição e concretização dos dados de projeto e de obra.  
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Face às intervenções descritas anteriormente, importa nesta fase 

avaliar os impactes associados às novas intervenções a nascente da 

estação e nas áreas de estaleiro e proceder à atualização da 

caracterização da situação existente, nela se incluindo a realização 

Importa também avaliar eventuais alterações à situação de 

os viadutos a poente da estação. 

Face às intervenções descritas anteriormente, importa nesta fase 

avaliar os impactes associados às novas intervenções a nascente da 

estação e as repercussões da obra global em face do planeamento 

Nesta fase importa avaliar alterações ocorrentes no território com 

influência no projeto aprovado e as condições ocorrentes nas novas 

áreas de intervenção a nascente da Estação do Campo Grande. 

se assim a necessidade de atualização de situação de referência e de avaliação 

de impactes para alguns fatores ambientais considerados em fase de EIA, em particular com os fatores 

ascente da estação do Campo Grande e otimizações 

Nos pontos seguintes é assim efetuada uma atualização da situação de referência e avaliação de impactes, 

Esta avaliação é feita de forma objetiva para os locais das alterações, estando naturalmente condicionada 
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2. METODOLOGIA GERAL PARA A AVALIAÇÃO

Em fase de Estudo Prévio o projeto dos Novos Viadutos do Campo Grande, localizados a poente da Estação 

do Campo Grande, foi objeto de avaliação, ten

implementação do mesmo acarretaria no ambiente.

Na presente fase, e decorrente do concurso de projeto /

Teixeira Duarte / Somafel, concretiza-se a realização do 

que aprovou o Estudo Prévio, tornando

sejam agora reavaliadas quanto aos seus impactes e às alterações que possam ter ocorrido na situação d

referência. 

Essas alterações, de caráter localizado como antes se verificou, decorrem da otimização e definição do 

projeto para construção e também da incorporação de intervenções solicitadas pelo ML para a zona a 

nascente da Estação do Campo Grande, ten

situação torna-se necessário proceder a uma avaliação dos impactes associados nos descritores mais 

diretamente relacionados com a natureza das intervenções e tendo também em conta as características

local. 

Deste modo, em termos da situação de referência e para uma correta avaliação de impactes das alterações 

introduzidas ao projeto sujeito a AIA, torna

termos dos locais já antes previstos intervencionar, bem como agora dos novos localizados a nascente da 

Estação do Campo Grande. 

A análise, que seguidamente se realiza, incidirá deste modo na 

maior detalhe nas áreas de intervenção específicas

 as novas áreas a intervir a nascente da Estação do Campo Grande (zona do prolongamento da estação 

do Campo Grande sobre o passeio poente da Rua Cipriano Dourado e os locais dos pórticos dos 

tabuleiros a reforçar, localizados no espaço de passeio e estacion

Fernando Curado Ribeiro e a Rua Ator António Silva);

 os locais onde face ao projeto sujeito a AIA se procedeu a alterações / definições próprias desta fase do 

projeto. 

Os impactes terão em conta a fase de construção

Tratando-se de uma infraestrutura de transporte pública para melhoria da rede existente, a

desativação não é considerada, dado o seu carácter estruturante, perspetivando

no tempo.  

  

 

METODOLOGIA GERAL PARA A AVALIAÇÃO 

Em fase de Estudo Prévio o projeto dos Novos Viadutos do Campo Grande, localizados a poente da Estação 

do Campo Grande, foi objeto de avaliação, tendo sido descritos e avaliados os impactes que a 

implementação do mesmo acarretaria no ambiente. 

Na presente fase, e decorrente do concurso de projeto / construção lançado pelo ML e adjudicado ao ACE 

se a realização do projeto de execução nos termos do definido na DIA 

que aprovou o Estudo Prévio, tornando-se necessário que as alterações introduzidas ao projeto aprovado, 

sejam agora reavaliadas quanto aos seus impactes e às alterações que possam ter ocorrido na situação d

Essas alterações, de caráter localizado como antes se verificou, decorrem da otimização e definição do 

projeto para construção e também da incorporação de intervenções solicitadas pelo ML para a zona a 

nascente da Estação do Campo Grande, tendo em vista a otimização do processo de exploração. Desta 

se necessário proceder a uma avaliação dos impactes associados nos descritores mais 

diretamente relacionados com a natureza das intervenções e tendo também em conta as características

Deste modo, em termos da situação de referência e para uma correta avaliação de impactes das alterações 

introduzidas ao projeto sujeito a AIA, torna-se necessário fazer uma atualização na situação de referência em 

previstos intervencionar, bem como agora dos novos localizados a nascente da 

A análise, que seguidamente se realiza, incidirá deste modo na atual área de projeto

áreas de intervenção específicas: 

as novas áreas a intervir a nascente da Estação do Campo Grande (zona do prolongamento da estação 

do Campo Grande sobre o passeio poente da Rua Cipriano Dourado e os locais dos pórticos dos 

tabuleiros a reforçar, localizados no espaço de passeio e estacionamento, compreendido entre a Rua 

Fernando Curado Ribeiro e a Rua Ator António Silva); 

os locais onde face ao projeto sujeito a AIA se procedeu a alterações / definições próprias desta fase do 

fase de construção e a fase de exploração.  

infraestrutura de transporte pública para melhoria da rede existente, a

desativação não é considerada, dado o seu carácter estruturante, perspetivando-se assim a sua manutenção 
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Em fase de Estudo Prévio o projeto dos Novos Viadutos do Campo Grande, localizados a poente da Estação 

do sido descritos e avaliados os impactes que a 

construção lançado pelo ML e adjudicado ao ACE 

projeto de execução nos termos do definido na DIA 

se necessário que as alterações introduzidas ao projeto aprovado, 

sejam agora reavaliadas quanto aos seus impactes e às alterações que possam ter ocorrido na situação de 

Essas alterações, de caráter localizado como antes se verificou, decorrem da otimização e definição do 

projeto para construção e também da incorporação de intervenções solicitadas pelo ML para a zona a 

do em vista a otimização do processo de exploração. Desta 

se necessário proceder a uma avaliação dos impactes associados nos descritores mais 

diretamente relacionados com a natureza das intervenções e tendo também em conta as características do 

Deste modo, em termos da situação de referência e para uma correta avaliação de impactes das alterações 

se necessário fazer uma atualização na situação de referência em 

previstos intervencionar, bem como agora dos novos localizados a nascente da 

área de projeto, considerando um 

as novas áreas a intervir a nascente da Estação do Campo Grande (zona do prolongamento da estação 

do Campo Grande sobre o passeio poente da Rua Cipriano Dourado e os locais dos pórticos dos 

amento, compreendido entre a Rua 

os locais onde face ao projeto sujeito a AIA se procedeu a alterações / definições próprias desta fase do 

infraestrutura de transporte pública para melhoria da rede existente, a fase de 

se assim a sua manutenção 



 

VDCG TXD PE AMB LT3 000 AN 49008 B 

Para a uniformização da análise incluir

i) Metodologia de avaliação específica

de avaliação em cada fator ambiental;

ii) Identificação, previsão e avaliação de i

exploração, avaliando-se as alterações introduzidas ao projeto sujeito a AIA. Os impactes 

identificados incluem as opções de projeto assumidas, assim como todas as medidas associadas à 

aplicação da legislação e boas práticas ambientais;

iii) Síntese de impactes. Conclusões

e tendo em conta as diferenças entre o projeto inicial e o projeto agora em análise.

A classificação dos impactes sintetiza

alguma subjetividade, devendo ser entendida sobretudo como uma avaliação relati

impactes e do significado das alterações 

Quadro 2 –

Critérios de classificação

Sentido

(revela-se o impacte é positivo ou negativo para 

o ambiente)

Duração

(refere-se à escala temporal em que atua um 

determinado impacte)

Reversibilidade

(tem em conta a possibilidade de, uma vez 

produzido o impacte, o sistem

voltar ao seu estado inicial)

Magnitude

(refere-se ao grau de afetação sobre um 

determinado factor)

Escala

(área de ocorrência geográfica do impacte)

 

A classificação quanto à significância dos impactes ambientais é determinada pela análise conjunta dos 

diferentes critérios de classificação de impacte, e do significado de cada um face à globalidade 

Os impactes são assim globalmente considerados de 

Significativos e dizem respeito a impactes residuais do projeto, portanto já considerando a eventual 

aplicação das medidas minimizadoras. 

 

da análise incluir-se-á em cada fator ambiental a seguinte estrutura de abordagem:

Metodologia de avaliação específica – onde se identificam os aspetos metodológicos específicos 

de avaliação em cada fator ambiental; 

Identificação, previsão e avaliação de impactes – estruturada para as fases de construção e 

se as alterações introduzidas ao projeto sujeito a AIA. Os impactes 

identificados incluem as opções de projeto assumidas, assim como todas as medidas associadas à 

ação e boas práticas ambientais; 

Conclusões – conclusão dos impactes principais associados ao fator ambiental 

e tendo em conta as diferenças entre o projeto inicial e o projeto agora em análise.

A classificação dos impactes sintetiza-se no Quadro 2. Esta classificação reveste

alguma subjetividade, devendo ser entendida sobretudo como uma avaliação relati

alterações introduzidas.  

– Critérios utilizados para a classificação de impactes

Critérios de classificação Escala 

Sentido 

o impacte é positivo ou negativo para 

o ambiente) 

Positivo ou negativo

Duração 

se à escala temporal em que atua um 

determinado impacte) 

Temporário

Permanente

Reversibilidade 

(tem em conta a possibilidade de, uma vez 

produzido o impacte, o sistema afetado poder 

voltar ao seu estado inicial) 

Reversível

Parcialmente reversível

Irreversível

Magnitude 

se ao grau de afetação sobre um 

determinado factor) 

Reduzida

Moderada

Elevada 

Escala 

(área de ocorrência geográfica do impacte) 

Confinado à instalação

Não confinado mas localizado

Não confinado

A classificação quanto à significância dos impactes ambientais é determinada pela análise conjunta dos 

diferentes critérios de classificação de impacte, e do significado de cada um face à globalidade 

globalmente considerados de Muito Significativos

e dizem respeito a impactes residuais do projeto, portanto já considerando a eventual 

aplicação das medidas minimizadoras.  

 

  pág. 39/140 

á em cada fator ambiental a seguinte estrutura de abordagem: 

onde se identificam os aspetos metodológicos específicos 

estruturada para as fases de construção e 

se as alterações introduzidas ao projeto sujeito a AIA. Os impactes 

identificados incluem as opções de projeto assumidas, assim como todas as medidas associadas à 

conclusão dos impactes principais associados ao fator ambiental 

e tendo em conta as diferenças entre o projeto inicial e o projeto agora em análise. 

. Esta classificação reveste-se necessariamente de 

alguma subjetividade, devendo ser entendida sobretudo como uma avaliação relativa da importância dos 

Critérios utilizados para a classificação de impactes 

 

Positivo ou negativo 

Temporário 

Permanente 

Reversível 

Parcialmente reversível 

Irreversível 

Reduzida 

Moderada 

 

instalação 

Não confinado mas localizado 

Não confinado 

A classificação quanto à significância dos impactes ambientais é determinada pela análise conjunta dos 

diferentes critérios de classificação de impacte, e do significado de cada um face à globalidade do projeto. 

Significativos, Significativos ou Não 

e dizem respeito a impactes residuais do projeto, portanto já considerando a eventual 
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3. GEOLOGIA, GEOMORFOLOGIA E GEOTECNIA

3.1 INTRODUÇÃO 

O projeto em análise desenvolve-se em meio urbano, no essencial em terrenos pavimentados / 

impermeabilizados, constituindo quer por via dos novos viadutos a poente da Estação do Campo Grande, já 

avaliados no EIA, quer por via das intervenções que agora se realizam na parte nascente da estação, 

respetivamente, a novas estruturas que se desenvolvem sob forma aérea e com afetações muito localizadas 

do subsolo (pilares) ou a intervenções em estruturas existentes e que se exe

Os impactes não se constituem assim como diferentes daqueles que já foram avaliados no EIA, quer do 

ponto de vista das áreas de incidência que são muito localizadas e reduzidas e consequentemente da sua 

magnitude e significância, quer no ambiente onde se inserem (área urbana já impermeabilizada). 

A análise dos aspetos geológicos será centrada nas novas áreas de intervenção e nos locais das alterações ao 

projeto aprovado, e tendo em conta os elementos de projeto, nomeadamente o proje

(Anexo 3.1 e Anexo 3.2 do volume 

Anexos).  

3.2 SÍNTESE E ATUALIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REF

A zona da estação do Campo Grande, e como caraterizado no EIA, apresenta um relevo suave e de muito 

reduzido declive.  

Os terrenos que se encontram impermeabilizados pelas várias infraestruturas viárias, edificado e arruamentos 

urbanos assentam sobre as seguintes formações, da mais recente para a mais antiga (

 Aluviões e/ou Aterros (a) 

 Miocénico: 

 Areolas da Estefânia (MII)

 Argilas dos Prazeres (MI). 

Quer os viadutos a poente da estação, quer a zona de intervenção a nascente interferem com os aterros à 

superfície e as formações do Miocénico em profundidade, sendo as mais recentes as Areolas da Estefânia 

que assentam sobre as formações de base do Miocénico, pertencentes às Argilas d

Trata-se de um complexo litológico constituído por areias finas, siltosas, micácea

silto-arenosas e arenitos mais ou menos consolidados e com uma permeabilidade média a alta.

  

 

GEOMORFOLOGIA E GEOTECNIA 

se em meio urbano, no essencial em terrenos pavimentados / 

impermeabilizados, constituindo quer por via dos novos viadutos a poente da Estação do Campo Grande, já 

or via das intervenções que agora se realizam na parte nascente da estação, 

respetivamente, a novas estruturas que se desenvolvem sob forma aérea e com afetações muito localizadas 

do subsolo (pilares) ou a intervenções em estruturas existentes e que se executam ao nível do solo.

Os impactes não se constituem assim como diferentes daqueles que já foram avaliados no EIA, quer do 

ponto de vista das áreas de incidência que são muito localizadas e reduzidas e consequentemente da sua 

er no ambiente onde se inserem (área urbana já impermeabilizada). 

A análise dos aspetos geológicos será centrada nas novas áreas de intervenção e nos locais das alterações ao 

e tendo em conta os elementos de projeto, nomeadamente o proje

olume Anexos) e o estudo geológico-geotécnico (Anexo 3.3

O DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

A zona da estação do Campo Grande, e como caraterizado no EIA, apresenta um relevo suave e de muito 

Os terrenos que se encontram impermeabilizados pelas várias infraestruturas viárias, edificado e arruamentos 

guintes formações, da mais recente para a mais antiga (Figura 

; 

 

Quer os viadutos a poente da estação, quer a zona de intervenção a nascente interferem com os aterros à 

es do Miocénico em profundidade, sendo as mais recentes as Areolas da Estefânia 

e base do Miocénico, pertencentes às Argilas dos Prazeres 

se de um complexo litológico constituído por areias finas, siltosas, micáceas de cores vivas, argilas 

arenosas e arenitos mais ou menos consolidados e com uma permeabilidade média a alta.
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se em meio urbano, no essencial em terrenos pavimentados / 

impermeabilizados, constituindo quer por via dos novos viadutos a poente da Estação do Campo Grande, já 

or via das intervenções que agora se realizam na parte nascente da estação, 

respetivamente, a novas estruturas que se desenvolvem sob forma aérea e com afetações muito localizadas 

cutam ao nível do solo. 

Os impactes não se constituem assim como diferentes daqueles que já foram avaliados no EIA, quer do 

ponto de vista das áreas de incidência que são muito localizadas e reduzidas e consequentemente da sua 

er no ambiente onde se inserem (área urbana já impermeabilizada).  

A análise dos aspetos geológicos será centrada nas novas áreas de intervenção e nos locais das alterações ao 

e tendo em conta os elementos de projeto, nomeadamente o projeto de estruturas 

Anexo 3.3 do volume 

A zona da estação do Campo Grande, e como caraterizado no EIA, apresenta um relevo suave e de muito 

Os terrenos que se encontram impermeabilizados pelas várias infraestruturas viárias, edificado e arruamentos 

Figura 13): 

Quer os viadutos a poente da estação, quer a zona de intervenção a nascente interferem com os aterros à 

es do Miocénico em profundidade, sendo as mais recentes as Areolas da Estefânia 

Prazeres (Figura 13). 

s de cores vivas, argilas 

arenosas e arenitos mais ou menos consolidados e com uma permeabilidade média a alta. 
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Fonte: 

Figura 13 – Extrato da Carta Geológica do C

 

A nova área de intervenção a nascente interfere 

dos viadutos a poente (Miocénico), a qual é recoberta por formações contemporâneas decorrentes de 

aterros urbanos e se encontra impermeabilizada (passeio / arruamento urbano). 

Os trabalhos geotécnicos agora realizado

ocorrência no local de 4 complexos

C1 - Aterros arenosos acastanhados sob pavimentos variados

fragmentos cerâmicos dispersos, terra vegetal acastanhada, soltos a medianamente compactos (em regra 7 

SPT ≤ 27, com valores pontuais superiores).

  

 

Fonte: Prospeção Geológica e Geotécnica Complementar, abril 2021)

Extrato da Carta Geológica do Concelho de Lisboa, folhas 34-

nova área de intervenção a nascente interfere assim também com a mesma formação geológica da zona 

dos viadutos a poente (Miocénico), a qual é recoberta por formações contemporâneas decorrentes de 

aterros urbanos e se encontra impermeabilizada (passeio / arruamento urbano).  

Os trabalhos geotécnicos agora realizados permitiram definir contudo com maior pormenorização a 

ocorrência no local de 4 complexos lito-geotécnicos principais com as seguintes caraterísticas:

ACTUAL A RECENTE 

“Aluviões e/ ou aterros” (a) 

Aterros arenosos acastanhados sob pavimentos variados, levemente argilosos com clastos diversos e

fragmentos cerâmicos dispersos, terra vegetal acastanhada, soltos a medianamente compactos (em regra 7 

≤ 27, com valores pontuais superiores). 
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, abril 2021) 

-D e respetiva legenda 

com a mesma formação geológica da zona 

dos viadutos a poente (Miocénico), a qual é recoberta por formações contemporâneas decorrentes de 

s permitiram definir contudo com maior pormenorização a 

geotécnicos principais com as seguintes caraterísticas: 

, levemente argilosos com clastos diversos e 

fragmentos cerâmicos dispersos, terra vegetal acastanhada, soltos a medianamente compactos (em regra 7 ≤ 
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C2A - Areias finas siltosas, acinzentadas com passagens acastanhadas, medianamente compactas (em regra

11 ≤ SPT ≤ 27, com valores pontuais superiores).

C2B - Areias siltosas a argilosas, acinzentadas com laivos anegrados, com ligeiras passagens de calcarenitos

finos amarelados, compactas a muito compactas (SPT> 30, regra geral SPT 

C2C - Argilas siltosas cinzentas a acastanhadas com laivos esverdeados, com ligeiras passagens siltosas

acastanhadas, rijas (SPT ≥ 30 com um valor pontual inferior).

C3A - Argilas silto margosas, acinzentadas a acastanhadas, com lentículas carbonosas anegradas e passagens

litificadas margosas, muito rijas (em regra SPT 

C3B - Areias muito finas siltosas a argilosas, cinzentas escur

siltosas acastanhadas, muito compactas (SPT 

 

Com base na interpretação das sondagens realizadas

podem também retirar-se as seguintes conclusões principais.

A área do terreno onde foram realizadas as sondagens, definindo um alinhamento grosso modo de Oeste a 

Este, situando-se entre as cotas +79,80 e +87,24.

No local e sob os pavimentos dos arruamentos existentes, oc

aterros essencialmente arenosos com clastos dispersos e nas zonas não pavimentadas ocorre terra vegetal 

arenosa acastanhada, soltas a medianamente compactas (Complexo C1). O conjunto dos estratos recentes 

pertencentes a este Complexo possuem espessuras variáveis entre os 1,5 e os 7,5 metros de profundidade, 

atingindo a maior expressão a Este da estação, identificado pela sondagem 14.

Subjacentes a estes depósitos iniciais surgem formações litológicas de idade miocéni

essencialmente por areias finas siltosas castanhas acinzentadas, siltes e argilas silto

acinzentadas. 

Estas formações miocénicas foram subdivididas em complexos geotécnicos distintos, de acordo com as suas 

caraterísticas litológicas e o seu grau de compacidade/consistência. 

  

 

MIOCÉNICO 

”Areolas de Estefânia” (MII) 

ltosas, acinzentadas com passagens acastanhadas, medianamente compactas (em regra

≤ SPT ≤ 27, com valores pontuais superiores). 

Areias siltosas a argilosas, acinzentadas com laivos anegrados, com ligeiras passagens de calcarenitos

, compactas a muito compactas (SPT> 30, regra geral SPT ≥ 60). 

Argilas siltosas cinzentas a acastanhadas com laivos esverdeados, com ligeiras passagens siltosas

≥ 30 com um valor pontual inferior). 

”Argilas dos Prazeres” (MI) 

Argilas silto margosas, acinzentadas a acastanhadas, com lentículas carbonosas anegradas e passagens

litificadas margosas, muito rijas (em regra SPT ≥ 60, com alguns valores inferiores). 

Areias muito finas siltosas a argilosas, cinzentas escuras com laivos anegrados, com ligeiras passagens

siltosas acastanhadas, muito compactas (SPT ≥ 60, com dois valores pontuais inferiores).

Com base na interpretação das sondagens realizadas e dos perfis geológico-geotécnicos

seguintes conclusões principais. 

A área do terreno onde foram realizadas as sondagens, definindo um alinhamento grosso modo de Oeste a 

se entre as cotas +79,80 e +87,24. 

No local e sob os pavimentos dos arruamentos existentes, ocorrem terrenos recentes constituídos por 

aterros essencialmente arenosos com clastos dispersos e nas zonas não pavimentadas ocorre terra vegetal 

arenosa acastanhada, soltas a medianamente compactas (Complexo C1). O conjunto dos estratos recentes 

es a este Complexo possuem espessuras variáveis entre os 1,5 e os 7,5 metros de profundidade, 

atingindo a maior expressão a Este da estação, identificado pela sondagem 14. 

Subjacentes a estes depósitos iniciais surgem formações litológicas de idade miocéni

essencialmente por areias finas siltosas castanhas acinzentadas, siltes e argilas silto-margosas de tonalidades 

Estas formações miocénicas foram subdivididas em complexos geotécnicos distintos, de acordo com as suas 

ticas litológicas e o seu grau de compacidade/consistência.  
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ltosas, acinzentadas com passagens acastanhadas, medianamente compactas (em regra 

Areias siltosas a argilosas, acinzentadas com laivos anegrados, com ligeiras passagens de calcarenitos 

Argilas siltosas cinzentas a acastanhadas com laivos esverdeados, com ligeiras passagens siltosas 

Argilas silto margosas, acinzentadas a acastanhadas, com lentículas carbonosas anegradas e passagens 

as com laivos anegrados, com ligeiras passagens 

≥ 60, com dois valores pontuais inferiores). 

geotécnicos interpretativos, 

A área do terreno onde foram realizadas as sondagens, definindo um alinhamento grosso modo de Oeste a 

orrem terrenos recentes constituídos por 

aterros essencialmente arenosos com clastos dispersos e nas zonas não pavimentadas ocorre terra vegetal 

arenosa acastanhada, soltas a medianamente compactas (Complexo C1). O conjunto dos estratos recentes 

es a este Complexo possuem espessuras variáveis entre os 1,5 e os 7,5 metros de profundidade, 

Subjacentes a estes depósitos iniciais surgem formações litológicas de idade miocénica, constituídas 

margosas de tonalidades 

Estas formações miocénicas foram subdivididas em complexos geotécnicos distintos, de acordo com as suas 
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Desta forma e do topo para a base, registas e a presença dos seguintes complexos:

- Complexo C2A – É constituído essencialmente por areias finas siltosas castanhas acinzentadas, 

correspondem ao topo das formações miocénicas, com uma espessura máxima em torno dos 4.5 

metros, são essencialmente areias finas micáceas, medianamente compactas com NSPT inferior a 27 

pancadas. 

- Complexo C2B – Idêntico ao complexo sobrejacente é igualmente constituído por areias finas siltosas 

acinzentadas a acastanhadas, apresentando algumas intercalações de calcarenitos finos amarelados 

e algum conteúdo fossilífero, sendo em geral muito compacta

ocorrendo no entanto passagens ligeiramente mais descomprimidas compactas;

- Complexo C2C – Correspondem a argilas acinzentadas siltosas com algumas concreções 

carbonatadas (cascões), assim como alguns fragmentos de fósseis

frequentemente como estratos lenticulares intercalados nos horizontes mais detríticos. Apresentam

se na generalidade rijas, com valores de NSPT superiores a 30 pancadas;

- Complexo C3A – Formado por argilas silto margosas acinzentadas a es

passagens mais carbonatadas e com alguns fragmentos de conchas dispersos. Ocorrem 

pontualmente passagens lenticulares de horizontes carbonosos, constituídos essencialmente por 

incarbonizações negras de matéria orgânica, sobretud

dispersos. São regra geral muito rijas, com valores de NSPT superiores ou iguais a 60 pancadas.

- Complexo C3B – Constituído por areias muito finas, acinzentadas, siltosas a argilosas, com 

fragmentos de conchas dispersos.

regra geral muito compactas, com valores de NSPT superiores ou iguais a 60 pancadas.

As interferências com o meio geológico são muito localizadas e fazem

dos pilares, os quais serão executados por via de estacas no caso dos novos viadutos

prolongamento do cais da estação do Campo Grande

materializadas através de maciços que encabeçam um conjunto de microestacas. 

Dos resultados das sondagens geotécnicas

VL2 (S1 a S13) e 1 na zona nascente da Estaçã

superficiais, face à sua origem recente e às suas reduzidas características geomecânicas, não servem como 

terreno de fundação. Sendo assim, define

encastrada nas unidades miocénicas mais competentes.

  

 

Desta forma e do topo para a base, registas e a presença dos seguintes complexos:

É constituído essencialmente por areias finas siltosas castanhas acinzentadas, 

opo das formações miocénicas, com uma espessura máxima em torno dos 4.5 

metros, são essencialmente areias finas micáceas, medianamente compactas com NSPT inferior a 27 

Idêntico ao complexo sobrejacente é igualmente constituído por areias finas siltosas 

acinzentadas a acastanhadas, apresentando algumas intercalações de calcarenitos finos amarelados 

e algum conteúdo fossilífero, sendo em geral muito compactas com NSPT superior a 60 pancadas, 

ocorrendo no entanto passagens ligeiramente mais descomprimidas compactas;

Correspondem a argilas acinzentadas siltosas com algumas concreções 

carbonatadas (cascões), assim como alguns fragmentos de fósseis

frequentemente como estratos lenticulares intercalados nos horizontes mais detríticos. Apresentam

se na generalidade rijas, com valores de NSPT superiores a 30 pancadas; 

Formado por argilas silto margosas acinzentadas a esverdeadas, pontualmente com 

passagens mais carbonatadas e com alguns fragmentos de conchas dispersos. Ocorrem 

pontualmente passagens lenticulares de horizontes carbonosos, constituídos essencialmente por 

incarbonizações negras de matéria orgânica, sobretudo vegetais com fragmentos de conchas 

dispersos. São regra geral muito rijas, com valores de NSPT superiores ou iguais a 60 pancadas.

Constituído por areias muito finas, acinzentadas, siltosas a argilosas, com 

fragmentos de conchas dispersos. Ocorrem geralmente intercaladas nas camadas mais coesivas. São 

regra geral muito compactas, com valores de NSPT superiores ou iguais a 60 pancadas.

As interferências com o meio geológico são muito localizadas e fazem-se por via da execução das fundações 

os pilares, os quais serão executados por via de estacas no caso dos novos viadutos

prolongamento do cais da estação do Campo Grande, do seu lado nascente, as fundações dos pilares serão 

materializadas através de maciços que encabeçam um conjunto de microestacas.  

s resultados das sondagens geotécnicas realizadas e conforme o EGG (13 nos pilares dos viadutos VL1 e 

zona nascente da Estação (S14) - ver Anexo 3.3.), verifica

superficiais, face à sua origem recente e às suas reduzidas características geomecânicas, não servem como 

terreno de fundação. Sendo assim, define-se uma solução de fundação profunda, por estacas, devid

encastrada nas unidades miocénicas mais competentes. 
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Desta forma e do topo para a base, registas e a presença dos seguintes complexos: 

É constituído essencialmente por areias finas siltosas castanhas acinzentadas, 

opo das formações miocénicas, com uma espessura máxima em torno dos 4.5 

metros, são essencialmente areias finas micáceas, medianamente compactas com NSPT inferior a 27 

Idêntico ao complexo sobrejacente é igualmente constituído por areias finas siltosas 

acinzentadas a acastanhadas, apresentando algumas intercalações de calcarenitos finos amarelados 

s com NSPT superior a 60 pancadas, 

ocorrendo no entanto passagens ligeiramente mais descomprimidas compactas; 

Correspondem a argilas acinzentadas siltosas com algumas concreções 

carbonatadas (cascões), assim como alguns fragmentos de fósseis dispersos. Surgem 

frequentemente como estratos lenticulares intercalados nos horizontes mais detríticos. Apresentam-

verdeadas, pontualmente com 

passagens mais carbonatadas e com alguns fragmentos de conchas dispersos. Ocorrem 

pontualmente passagens lenticulares de horizontes carbonosos, constituídos essencialmente por 

o vegetais com fragmentos de conchas 

dispersos. São regra geral muito rijas, com valores de NSPT superiores ou iguais a 60 pancadas. 

Constituído por areias muito finas, acinzentadas, siltosas a argilosas, com 

Ocorrem geralmente intercaladas nas camadas mais coesivas. São 

regra geral muito compactas, com valores de NSPT superiores ou iguais a 60 pancadas. 

se por via da execução das fundações 

os pilares, os quais serão executados por via de estacas no caso dos novos viadutos. No caso do 

fundações dos pilares serão 

 

13 nos pilares dos viadutos VL1 e 

verifica-se que as camadas 

superficiais, face à sua origem recente e às suas reduzidas características geomecânicas, não servem como 

se uma solução de fundação profunda, por estacas, devidamente 
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3.3 AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

Os principais impactes geológicos relacionam

previstos pela implantação dos pilares dos novos viadutos a poente da

anteriormente considerado, na parte nascente da estação, para o prolongamento dos cais em 16,5 m, que 

implicam em todos os casos mobilizações

geológicas ocorrentes no local do pilar previsto. Estes impactes encontram

fase de construção, mas constituem impactes permanentes que se prolongam para a fase de exploração pela 

permanência das estruturas.  

No caso do reforço dos pórticos longi

nas estruturas existentes sem implicações com o subsolo.

3.3.1 Fase de Construção 

O projeto em análise desenvolve-se em meio urbano, desenvolvendo

que constituem espaços impermeabilizados, pelo que as ações de desmatação e decapagem serão muito 

pouco expressivas, uma vez que só dois pilares dos novos viadutos a poente assentarão sobre espaços 

verdes de enquadramento às vias existentes, neste caso a Av. Padre Cr

Viaduto 2.  

As movimentações de terras estarão associadas às escavações para levantamento de pavimentos existentes e 

à abertura de fundações para construção dos pilares dos viadutos que serão executados por meios de 

estacas e sapatas à superfície. 

Estas movimentações implicam, em grande maioria, escavações de maior área apenas nas camadas mais 

superficiais, compostas por aterros contemporâneos, para a execução das sapatas dos pilares (e cujas áreas 

variam entre 36 m
2
 e 48 m

2
 e com uma profundidade média de escavação de 4 m, com um mínimo de 3 m 

no pilar P11 (entre as faixas da Av. padre Cruz) e de 6,5 m no 

formações geológicas faz-se por via da cravação 

cada um dos pilares (4 pilares no Viaduto 1 (VL1) e 14 pilares no Viaduto 2 (VL2)), cu

entre 22,2 m e 30,8 m no viaduto VL2 e 15,8 m a 24,2 m no Viaduto VL1

Estas movimentações de terras são realizadas por 

com a sua execução. 

Na zona nascente da Estação do Campo Grande, os 4 pilares associados ao prolongamento do cais da 

estação, terão as suas fundações materializadas através de maciços que encabeçam u

microestacas. O comprimento estimado para as microestacas é de aproximadamente 15

  

 

Os principais impactes geológicos relacionam-se com a destruição de substrato geológico, nos locais já 

previstos pela implantação dos pilares dos novos viadutos a poente da estação e no local que não foi 

anteriormente considerado, na parte nascente da estação, para o prolongamento dos cais em 16,5 m, que 

implicam em todos os casos mobilizações muito localizadas de solos e interferência com as formações 

no local do pilar previsto. Estes impactes encontram-se maioritariamente associados à 

fase de construção, mas constituem impactes permanentes que se prolongam para a fase de exploração pela 

No caso do reforço dos pórticos longitudinais do tabuleiro a nascente da estação, essa intervenção faz

nas estruturas existentes sem implicações com o subsolo. 

se em meio urbano, desenvolvendo-se sobre pavimentos e arruamentos, 

uem espaços impermeabilizados, pelo que as ações de desmatação e decapagem serão muito 

pouco expressivas, uma vez que só dois pilares dos novos viadutos a poente assentarão sobre espaços 

verdes de enquadramento às vias existentes, neste caso a Av. Padre Cruz, na zona mais a poente do novo 

movimentações de terras estarão associadas às escavações para levantamento de pavimentos existentes e 

à abertura de fundações para construção dos pilares dos viadutos que serão executados por meios de 

Estas movimentações implicam, em grande maioria, escavações de maior área apenas nas camadas mais 

superficiais, compostas por aterros contemporâneos, para a execução das sapatas dos pilares (e cujas áreas 

e com uma profundidade média de escavação de 4 m, com um mínimo de 3 m 

no pilar P11 (entre as faixas da Av. padre Cruz) e de 6,5 m no pilar P9). Em profundidade

se por via da cravação de maciços de 4 estacas de 1,0 ou 1,2 m de diâmetro para 

cada um dos pilares (4 pilares no Viaduto 1 (VL1) e 14 pilares no Viaduto 2 (VL2)), cuja profundidade varia 

m e 30,8 m no viaduto VL2 e 15,8 m a 24,2 m no Viaduto VL1. 

Estas movimentações de terras são realizadas por meios mecânicos, prevendo-se impactes não significativos 

Na zona nascente da Estação do Campo Grande, os 4 pilares associados ao prolongamento do cais da 

fundações materializadas através de maciços que encabeçam u

microestacas. O comprimento estimado para as microestacas é de aproximadamente 15 
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se com a destruição de substrato geológico, nos locais já 

estação e no local que não foi 

anteriormente considerado, na parte nascente da estação, para o prolongamento dos cais em 16,5 m, que 

de solos e interferência com as formações 

se maioritariamente associados à 

fase de construção, mas constituem impactes permanentes que se prolongam para a fase de exploração pela 

tudinais do tabuleiro a nascente da estação, essa intervenção faz-se 

se sobre pavimentos e arruamentos, 

uem espaços impermeabilizados, pelo que as ações de desmatação e decapagem serão muito 

pouco expressivas, uma vez que só dois pilares dos novos viadutos a poente assentarão sobre espaços 

uz, na zona mais a poente do novo 

movimentações de terras estarão associadas às escavações para levantamento de pavimentos existentes e 

à abertura de fundações para construção dos pilares dos viadutos que serão executados por meios de 

Estas movimentações implicam, em grande maioria, escavações de maior área apenas nas camadas mais 

superficiais, compostas por aterros contemporâneos, para a execução das sapatas dos pilares (e cujas áreas 

e com uma profundidade média de escavação de 4 m, com um mínimo de 3 m 

). Em profundidade, a afetação das 

0 ou 1,2 m de diâmetro para 

ja profundidade varia 

se impactes não significativos 

Na zona nascente da Estação do Campo Grande, os 4 pilares associados ao prolongamento do cais da 

fundações materializadas através de maciços que encabeçam um conjunto de 

 m.  
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Em termos de volumes de terras movimentadas 

valores com significado, prevê-se uma escavação de ce

materiais incorporados na própria obra

destino final autorizado (aterro de resíduos não perigosos), 

realizadas à qualidade dos solos (ver ponto 4).

De referir ainda que se procedeu nesta fase de projeto à avaliação do eventual interesse patrimonial natural, 

de natureza paleontológica, das formações geológicas interferidas pelos trabalhos de construção do

(cujo parecer do especialista em Paleontologia se apresenta no 

AN 49005), tendo-se concluído

geotécnicas realizadas, com amostragem contínua, a

não indiciou em nenhum dos casos a potencial ocorrência de fósseis vertebrados, nem de qualquer outro 

paleontológico com relevância patrimonial no contexto do Miocénico Inferior da Bacia do Baixo Tejo.

Acresce que a obra prevista envolve a abertura de valas de pequena profundidade, a qual não irá intersectar 

previsivelmente os níveis lenticulares mais fossilíferos. A restante parte da obra envolve a implantação de 

estacas, sem exposição dos níveis sedimen

paleontológica. 

Face ao exposto, os impactes no substrato geológico, apesar de 

reduzida, dada a diminuta expressão dos movimentos de terra. Os impactes apresentam ainda

confinado, sendo as movimentações de terras pontuais e localizadas, 

Tendo em conta a dimensão das intervenções e ausência de afetação de substrato geológico com rele

económico / conservacionista, os impactes conside

Os impactes são assim semelhantes aos analisados na fase de EIA para esta zona do projeto. 

O projeto dispõe de um Plano de Instrumentação e Observação (

permite acompanhar e monitorizar os efeitos geotécnicos do projeto face às edificações e construções da 

envolvente direta. 

Relativamente aos estaleiros e com a nova área de estaleiro industrial proposta (sob o viaduto da atual Linha 

Verde e envolvente ao nó da Av. Padre Cruz),

diferentes do ponto de vista de magnitude e 

à zona a poente da Torre Vicentina e 

minimizar perturbações sobre o edi

sem qualquer ocupação específica atual, no essencial planos e onde não se prevê a execução de 

terraplenagens com significado 

atuais ou reconvertidos no Jardim de Telheiras, caso da zona do estaleiro social, a poente da Torre Vicentina, 

conforme projeto previsto pela CML em articulação com a obra do ML. 

 

volumes de terras movimentadas e face ao carater pontual das intervenções

se uma escavação de cerca de 6170 m
3 

sendo uma pequena parte dos 

materiais incorporados na própria obra (cerca de 1680 m
3
) e o restante (cerca de 

(aterro de resíduos não perigosos), de acordo com os resultados das amostragens 

de dos solos (ver ponto 4). 

De referir ainda que se procedeu nesta fase de projeto à avaliação do eventual interesse patrimonial natural, 

de natureza paleontológica, das formações geológicas interferidas pelos trabalhos de construção do

(cujo parecer do especialista em Paleontologia se apresenta no Anexo 5.3 do V

concluído que da análise aos testemunhos obtidos na sequência das sondagens 

geotécnicas realizadas, com amostragem contínua, a natureza litológica é bastante semelhante e a mesma 

não indiciou em nenhum dos casos a potencial ocorrência de fósseis vertebrados, nem de qualquer outro 

paleontológico com relevância patrimonial no contexto do Miocénico Inferior da Bacia do Baixo Tejo.

envolve a abertura de valas de pequena profundidade, a qual não irá intersectar 

previsivelmente os níveis lenticulares mais fossilíferos. A restante parte da obra envolve a implantação de 

estacas, sem exposição dos níveis sedimentares e, como tal, não suscetíveis de constituir jazida 

Face ao exposto, os impactes no substrato geológico, apesar de negativos

, dada a diminuta expressão dos movimentos de terra. Os impactes apresentam ainda

, sendo as movimentações de terras pontuais e localizadas, permanentes

Tendo em conta a dimensão das intervenções e ausência de afetação de substrato geológico com rele

os impactes consideram-se de globalmente não significativos

Os impactes são assim semelhantes aos analisados na fase de EIA para esta zona do projeto. 

O projeto dispõe de um Plano de Instrumentação e Observação (Anexo 10.3

monitorizar os efeitos geotécnicos do projeto face às edificações e construções da 

Relativamente aos estaleiros e com a nova área de estaleiro industrial proposta (sob o viaduto da atual Linha 

Verde e envolvente ao nó da Av. Padre Cruz), a sudeste da Torre Vicentina, não se esperam impactes 

magnitude e significância face ao avaliado no EIA, que 

Vicentina e que agora se propõe funcione apenas como estaleiro

sobre o edificado habitado da envolvente. Em todos os casos trata

sem qualquer ocupação específica atual, no essencial planos e onde não se prevê a execução de 

com significado e que no final da obra serão recuperados, ficando com as características 

atuais ou reconvertidos no Jardim de Telheiras, caso da zona do estaleiro social, a poente da Torre Vicentina, 

conforme projeto previsto pela CML em articulação com a obra do ML.  
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ace ao carater pontual das intervenções, não se prevê 

sendo uma pequena parte dos 

cerca de 4490 m
3
) a conduzir a 

de acordo com os resultados das amostragens 

De referir ainda que se procedeu nesta fase de projeto à avaliação do eventual interesse patrimonial natural, 

de natureza paleontológica, das formações geológicas interferidas pelos trabalhos de construção dos pilares 

do VDCG TXD PE AMB LT3 000 

que da análise aos testemunhos obtidos na sequência das sondagens 

natureza litológica é bastante semelhante e a mesma 

não indiciou em nenhum dos casos a potencial ocorrência de fósseis vertebrados, nem de qualquer outro 

paleontológico com relevância patrimonial no contexto do Miocénico Inferior da Bacia do Baixo Tejo. 

envolve a abertura de valas de pequena profundidade, a qual não irá intersectar 

previsivelmente os níveis lenticulares mais fossilíferos. A restante parte da obra envolve a implantação de 

tares e, como tal, não suscetíveis de constituir jazida 

negativos, apresentam magnitude 

, dada a diminuta expressão dos movimentos de terra. Os impactes apresentam ainda carácter 

permanentes e irreversíveis. 

Tendo em conta a dimensão das intervenções e ausência de afetação de substrato geológico com relevo 

globalmente não significativos. 

Os impactes são assim semelhantes aos analisados na fase de EIA para esta zona do projeto.  

Anexo 10.3 do volume Anexos) que 

monitorizar os efeitos geotécnicos do projeto face às edificações e construções da 

Relativamente aos estaleiros e com a nova área de estaleiro industrial proposta (sob o viaduto da atual Linha 

a sudeste da Torre Vicentina, não se esperam impactes 

avaliado no EIA, que correspondia apenas 

propõe funcione apenas como estaleiro social para 

ficado habitado da envolvente. Em todos os casos trata-se de terrenos 

sem qualquer ocupação específica atual, no essencial planos e onde não se prevê a execução de 

, ficando com as características 

atuais ou reconvertidos no Jardim de Telheiras, caso da zona do estaleiro social, a poente da Torre Vicentina, 
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3.3.2 Fase de Exploração 

Na fase de exploração e face às medidas de projeto adotadas em função do estudo geológico

dos resultados das sondagens geotécnicas, os impactes mantêm o carater 

O projeto dispõe de um Plano de Instrumentação e

permite acompanhar e monitorizar os efeitos geotécnicos do projeto face às edificações e construções da 

envolvente direta. 

3.4 CONCLUSÃO 

O projeto tem associado intervenções com carater muito localizado sobre as f

minimizadas pelas soluções propostas (desenvolvimento em viaduto), constituindo impactes não 

significativos que se circunscrevem no essencial aos locais dos pilares. 

As novas áreas de intervenção a nascente apresentam impacte

EIA, circunscrevendo-se aos pilares previsto

cerca de 16,5 m para nascente.  

Os impactes são assim globalmente não significativos e localizados.

  

 

Na fase de exploração e face às medidas de projeto adotadas em função do estudo geológico

dos resultados das sondagens geotécnicas, os impactes mantêm o carater localizado e não significativo

O projeto dispõe de um Plano de Instrumentação e Observação (Anexo 10.3 do 

permite acompanhar e monitorizar os efeitos geotécnicos do projeto face às edificações e construções da 

O projeto tem associado intervenções com carater muito localizado sobre as formações geológicas e que são 

minimizadas pelas soluções propostas (desenvolvimento em viaduto), constituindo impactes não 

significativos que se circunscrevem no essencial aos locais dos pilares.  

As novas áreas de intervenção a nascente apresentam impactes semelhantes aos já previstos e avaliados no 

previstos para a extensão do tabuleiro da Estação do Campo Grande, em 

Os impactes são assim globalmente não significativos e localizados. 
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Na fase de exploração e face às medidas de projeto adotadas em função do estudo geológico-geotécnico e 

não significativo. 

do volume Anexos) que 

permite acompanhar e monitorizar os efeitos geotécnicos do projeto face às edificações e construções da 

ormações geológicas e que são 

minimizadas pelas soluções propostas (desenvolvimento em viaduto), constituindo impactes não 

s semelhantes aos já previstos e avaliados no 

para a extensão do tabuleiro da Estação do Campo Grande, em 
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4. SOLOS 

4.1 INTRODUÇÃO 

No âmbito do descritor Solos pretende

movimentação na fase de construção, com 

adequado, para além de uma pequena par

Assim para a caraterização em termos de qualidade do solo e dos usos compatíveis, contemplando ainda o 

eventual pedido de ensaios pelo Operador no encaminhamento dos solos sobrantes a destino final, 

procedeu-se à elaboração e impl

previamente aprovado pelo ML, e que constitui a base da caraterização da situação de referência. 

da amostragem apresenta-se no 

Nos pontos seguintes procede-se

amostragem e impactes previstos

4.2 SÍNTESE E ATUALIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REF

4.2.1 Enquadramento  

Tal como toda esta zona urbana da cidade de Lisboa, a área de projeto é coberta por camadas antrópicas 

dos aterros (aterro heterogéneo constituído por silte

cerâmicos, de cor castanho amarelado com vestígios de v

geotécnicos realizados em anos anteriores, estes níveis superficiais têm uma pequena espessura da ordem 

de 1,5 m, situação já confirmada no atual estudo complementar. Refira

anteriores os níveis superficiais têm espessuras até cerca de 3

para a ampliação do Cais Nascente, mas neste último caso maioritariamente entre 1,5 a 2,5

profundidade, seguindo-se uma extensa camada de materia

formações sedimentares.  

Anteriormente à sua urbanização tal como atualmente a reconhecemos, toda esta zona terá tido uma 

ocupação humana de baixa densidade, essencialmente constituída por campos agrícolas das quintas

aqui se instalaram e terrenos baldios. 

Esta avaliação é confirmada pelo EIA do projeto, em que a identificação da existência 

contaminados teve como base uma análise pericial com enquadramento dado pelas normas de Ontário 

(Environmental Protection Act, Part XV.1), que prevê o desenvolvimento do trabalho em duas fases (…)

como é tipicamente realizado, e em que na 

possibilidade de que um ou mais contaminantes tenham a

 

No âmbito do descritor Solos pretende-se caraterizar os aspetos de qualidade tendo em conta a sua 

e de construção, com necessidade de conduzir os volumes excedentários a destino final 

adequado, para além de uma pequena parte a incorporar na obra.  

caraterização em termos de qualidade do solo e dos usos compatíveis, contemplando ainda o 

eventual pedido de ensaios pelo Operador no encaminhamento dos solos sobrantes a destino final, 

se à elaboração e implementação de um plano de amostragem dos solos a movimentar, 

previamente aprovado pelo ML, e que constitui a base da caraterização da situação de referência. 

 Anexo 7 do Volume Anexos do RECAPE.  

se assim a um enquadramento do local e dos aspetos resultantes do

e impactes previstos, bem como a definição das medidas identificadas como necessárias. 

O DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

oda esta zona urbana da cidade de Lisboa, a área de projeto é coberta por camadas antrópicas 

dos aterros (aterro heterogéneo constituído por silte-arenoso, por vezes argiloso, com fragmentos líticos e 

cerâmicos, de cor castanho amarelado com vestígios de vegetais). De acordo com os estudos geológico

geotécnicos realizados em anos anteriores, estes níveis superficiais têm uma pequena espessura da ordem 

m, situação já confirmada no atual estudo complementar. Refira-se que de acordo com os estudos 

iores os níveis superficiais têm espessuras até cerca de 3 m para o VL1, até 7,5

para a ampliação do Cais Nascente, mas neste último caso maioritariamente entre 1,5 a 2,5

se uma extensa camada de materiais do Miocénico e depois as respetivas 

Anteriormente à sua urbanização tal como atualmente a reconhecemos, toda esta zona terá tido uma 

ocupação humana de baixa densidade, essencialmente constituída por campos agrícolas das quintas

aqui se instalaram e terrenos baldios.  

Esta avaliação é confirmada pelo EIA do projeto, em que a identificação da existência 

contaminados teve como base uma análise pericial com enquadramento dado pelas normas de Ontário 

vironmental Protection Act, Part XV.1), que prevê o desenvolvimento do trabalho em duas fases (…)

como é tipicamente realizado, e em que na “(…) Fase 1 procura-se determinar de forma preliminar a 

possibilidade de que um ou mais contaminantes tenham afetado qualquer solo ou água na área de estudo, 
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se caraterizar os aspetos de qualidade tendo em conta a sua 

necessidade de conduzir os volumes excedentários a destino final 

caraterização em termos de qualidade do solo e dos usos compatíveis, contemplando ainda o 

eventual pedido de ensaios pelo Operador no encaminhamento dos solos sobrantes a destino final, 

ementação de um plano de amostragem dos solos a movimentar, 

previamente aprovado pelo ML, e que constitui a base da caraterização da situação de referência. O relatório 

al e dos aspetos resultantes do plano de 

, bem como a definição das medidas identificadas como necessárias.  

oda esta zona urbana da cidade de Lisboa, a área de projeto é coberta por camadas antrópicas 

arenoso, por vezes argiloso, com fragmentos líticos e 

egetais). De acordo com os estudos geológico-

geotécnicos realizados em anos anteriores, estes níveis superficiais têm uma pequena espessura da ordem 

se que de acordo com os estudos 

m para o VL1, até 7,5 m para o VL2 e até 7,5 m 

para a ampliação do Cais Nascente, mas neste último caso maioritariamente entre 1,5 a 2,5 m de 

is do Miocénico e depois as respetivas 

Anteriormente à sua urbanização tal como atualmente a reconhecemos, toda esta zona terá tido uma 

ocupação humana de baixa densidade, essencialmente constituída por campos agrícolas das quintas que 

Esta avaliação é confirmada pelo EIA do projeto, em que a identificação da existência “(…) de potenciais locais 

contaminados teve como base uma análise pericial com enquadramento dado pelas normas de Ontário 

vironmental Protection Act, Part XV.1), que prevê o desenvolvimento do trabalho em duas fases (…)”, tal 

se determinar de forma preliminar a 

fetado qualquer solo ou água na área de estudo, 
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aferindo a necessidade de uma avaliação ambiental posterior (Fase 2), fornecendo uma base para a sua 

realização.”. 

Na área da presente empreitada relativa ao Lote 3 e designada no EIA como Zona B (e ao contrá

se passa, nomeadamente, na área de implantação do Lote 2/Zona A), como resultados e conclusões da 

aplicação da metodologia da Fase 1, que “

contaminantes na área de estudo e a determinaç

uma Fase 2”, é afirmado que: 

“A análise efetuada permitiu concluir que na Zona B não existem indícios de terem ocorrido atividades suscetíveis 

de terem constituído ou constituírem atualmente fontes de contaminação de solos de onde se conclui que que 

não se prevê a ocorrência de solos contaminados

De facto, todo o Projeto atravessa uma zona com caraterísticas marcadamente urbanas, perfeitamente 

consolidada e cujo histórico de ocupação se tem mantido inalterado, variando entre edificações de cariz 

habitacional e misto, como se pode obser

Socioeconomia e Saúde. 

Deste modo, na Zona B não se identifica a necessidade de realização de uma Fase 2.

Note-se que, de acordo com o descrito no EIA, estes resultados e conclusões resultaram das 

efetuadas com as partes interessadas, nomeadamente ao nível das Juntas de Freguesia, e complementada 

com o levantamento de campo efetuado ao nível da socioeconomia e do património.

De facto, a Câmara Municipal de Lisboa tem dedicado muito atenção 

contaminação de solos no município tendo já identificadas várias áreas / potenciais situações de ocorrência 

de solos contaminados, nomeadamente o já referido Aterro da Boavista Poente e Nascente, mas também 

outras como a zona da Matinha / Cabo Ruivo, Alcântara, Zonas da Expo quando interferidas zonas em 

profundidade (caves), etc.  

Também as próprias obras do Metro de Lisboa, aquando da construção da rede atual naquela zona, não 

deram indicação de qualquer contaminação dos solo

Efetivamente, foi assim avaliada como muito reduzida a possibilidade de contaminação de solos nesta área. 

Acresce que o volume de solos a escavar será reduzido, correspondendo à execução de fundações indiretas 

através de estacas, com escavações nos materiais de cobertura e de aterro de materiais líticos apenas para 

execução dos maciços de encabeçamento das 

Estes solos estão bem caracterizados nos estudos geológicos e geotécnicos e correspondem a aterros de 

cobertura do maciço geológico. 

 

aferindo a necessidade de uma avaliação ambiental posterior (Fase 2), fornecendo uma base para a sua 

Na área da presente empreitada relativa ao Lote 3 e designada no EIA como Zona B (e ao contrá

se passa, nomeadamente, na área de implantação do Lote 2/Zona A), como resultados e conclusões da 

aplicação da metodologia da Fase 1, que “teve como base a identificação de atividades potencialmente 

contaminantes na área de estudo e a determinação da necessidade de uma avaliação ambiental no âmbito de 

A análise efetuada permitiu concluir que na Zona B não existem indícios de terem ocorrido atividades suscetíveis 

de terem constituído ou constituírem atualmente fontes de contaminação de solos de onde se conclui que que 

ontaminados. 

De facto, todo o Projeto atravessa uma zona com caraterísticas marcadamente urbanas, perfeitamente 

consolidada e cujo histórico de ocupação se tem mantido inalterado, variando entre edificações de cariz 

habitacional e misto, como se pode observar nos Capítulos, 7.6.2 - Ocupação e Usos do solo e 7.13 

Deste modo, na Zona B não se identifica a necessidade de realização de uma Fase 2.” 

se que, de acordo com o descrito no EIA, estes resultados e conclusões resultaram das 

efetuadas com as partes interessadas, nomeadamente ao nível das Juntas de Freguesia, e complementada 

com o levantamento de campo efetuado ao nível da socioeconomia e do património. 

De facto, a Câmara Municipal de Lisboa tem dedicado muito atenção às questões relacionadas com a 

contaminação de solos no município tendo já identificadas várias áreas / potenciais situações de ocorrência 

de solos contaminados, nomeadamente o já referido Aterro da Boavista Poente e Nascente, mas também 

da Matinha / Cabo Ruivo, Alcântara, Zonas da Expo quando interferidas zonas em 

Também as próprias obras do Metro de Lisboa, aquando da construção da rede atual naquela zona, não 

deram indicação de qualquer contaminação dos solos removidos. 

Efetivamente, foi assim avaliada como muito reduzida a possibilidade de contaminação de solos nesta área. 

Acresce que o volume de solos a escavar será reduzido, correspondendo à execução de fundações indiretas 

s nos materiais de cobertura e de aterro de materiais líticos apenas para 

execução dos maciços de encabeçamento das estacas de fundação dos pilares.  

Estes solos estão bem caracterizados nos estudos geológicos e geotécnicos e correspondem a aterros de 
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aferindo a necessidade de uma avaliação ambiental posterior (Fase 2), fornecendo uma base para a sua 

Na área da presente empreitada relativa ao Lote 3 e designada no EIA como Zona B (e ao contrário do que 

se passa, nomeadamente, na área de implantação do Lote 2/Zona A), como resultados e conclusões da 

teve como base a identificação de atividades potencialmente 

ão da necessidade de uma avaliação ambiental no âmbito de 

A análise efetuada permitiu concluir que na Zona B não existem indícios de terem ocorrido atividades suscetíveis 

de terem constituído ou constituírem atualmente fontes de contaminação de solos de onde se conclui que que 

De facto, todo o Projeto atravessa uma zona com caraterísticas marcadamente urbanas, perfeitamente 

consolidada e cujo histórico de ocupação se tem mantido inalterado, variando entre edificações de cariz 

Ocupação e Usos do solo e 7.13 

se que, de acordo com o descrito no EIA, estes resultados e conclusões resultaram das reuniões 

efetuadas com as partes interessadas, nomeadamente ao nível das Juntas de Freguesia, e complementada 

às questões relacionadas com a 

contaminação de solos no município tendo já identificadas várias áreas / potenciais situações de ocorrência 

de solos contaminados, nomeadamente o já referido Aterro da Boavista Poente e Nascente, mas também 

da Matinha / Cabo Ruivo, Alcântara, Zonas da Expo quando interferidas zonas em 

Também as próprias obras do Metro de Lisboa, aquando da construção da rede atual naquela zona, não 

Efetivamente, foi assim avaliada como muito reduzida a possibilidade de contaminação de solos nesta área. 

Acresce que o volume de solos a escavar será reduzido, correspondendo à execução de fundações indiretas 

s nos materiais de cobertura e de aterro de materiais líticos apenas para 

Estes solos estão bem caracterizados nos estudos geológicos e geotécnicos e correspondem a aterros de 
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4.2.2 Plano de amostragem aos solos

Assim, pese embora o histórico do Campo Grande não apresente situações de sensibilidade potencial, 

definiu-se todavia um plano de amostragem que permitisse

de contaminação das terras escavadas e com isso poder assegurar também o cumprimento das obrigações 

decorrentes da DIA (Medida 9 dos 

Minimização – Fase de Construção

Esta despistagem teve como objetivo tanto 

reutilização dos solos de escavação em obra.

Volume Anexos do RECAPE. 

No que se refere à seleção do destino final, 

escavar, conforme estabelecido no

Deposição de Resíduos em Aterro

passado 1 de julho e que não altera os anteriormente previstos no 

Agosto). Estes ensaios compreende

A amostragem foi realizada aproveitando a realização da campanha complementar de sondagens 

geológicas-geotécnicas no âmbito do projeto e usando para o efeito o

em caixas fechadas.  

Optou-se assim por uma estratégia de amostragem orientada, coincid

fundações dos pilares, num total de três (3) 

projeto. A recolha de amostras é estratificada na área não saturada, sem mistura de horizontes, de forma a 

amostrar os aterros antropogénicos (em três pontos) e também, por salvaguarda no envio dos solos a 

destino final, em camadas mais profundas de solos naturais

argilas e um ponto na camada de areias alaranjadas.

No Quadro 3 apresentam-se os resultados analíticos obtidos em cada uma das amostras recolhidas assim 

como os critérios de comparação. 

Quadro 3 – Resultados das Análises Laboratoriais aos Solos Para Avaliação da Admissibilidade em 

Parâmetros 

Arsénio (mg / Kg matéria seca) 

Bário (mg / Kg matéria seca) 

Cádmio (mg / Kg matéria seca) 

 

Plano de amostragem aos solos 

Assim, pese embora o histórico do Campo Grande não apresente situações de sensibilidade potencial, 

plano de amostragem que permitisse realizar uma despistagem dos potenciais nív

de contaminação das terras escavadas e com isso poder assegurar também o cumprimento das obrigações 

decorrentes da DIA (Medida 9 dos Elementos a Apresentar em RECAPE e Medida 49 das 

Fase de Construção e ainda do eventual Plano de Monitorização).  

como objetivo tanto apoiar a definição do destino final dos solos sobrantes, como 

reutilização dos solos de escavação em obra. O relatório da amostragem é apresentado no 

No que se refere à seleção do destino final, propôs-se a realização da caracterização básica dos solos a 

escavar, conforme estabelecido nos Critérios de admissão de resíduos em aterro

Aterro (Decreto-Lei n.º 102-D/2020, de 10 de dezembro

passado 1 de julho e que não altera os anteriormente previstos no Decreto-lei n.º

compreenderam assim análises aos solos e aos eluatos.  

da aproveitando a realização da campanha complementar de sondagens 

geotécnicas no âmbito do projeto e usando para o efeito os carotes devidamente armazenada

se assim por uma estratégia de amostragem orientada, coincidente com as zonas de execução das 

fundações dos pilares, num total de três (3) locais de amostragem ao longo da área de implantação do 

projeto. A recolha de amostras é estratificada na área não saturada, sem mistura de horizontes, de forma a 

amostrar os aterros antropogénicos (em três pontos) e também, por salvaguarda no envio dos solos a 

destino final, em camadas mais profundas de solos naturais, nomeadamente um ponto nas camadas de 

argilas e um ponto na camada de areias alaranjadas. 

se os resultados analíticos obtidos em cada uma das amostras recolhidas assim 

como os critérios de comparação.  

Resultados das Análises Laboratoriais aos Solos Para Avaliação da Admissibilidade em 

Aterros de Inertes 

Designação da Amostra

Valor 

Limite 
(1)

 

S1:  

0 – 1,5 m 

S1:  

4,5 – 6,0 m 

S12: 

0 – 1,5 m

Valores Limites de Lixiviação (Tabela 2) 

0,5 0,037 0,016 0,023 

20 0,710 0,348 0,318 

0,04 <0,005 <0,005 <0,005 
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Assim, pese embora o histórico do Campo Grande não apresente situações de sensibilidade potencial, 

realizar uma despistagem dos potenciais níveis 

de contaminação das terras escavadas e com isso poder assegurar também o cumprimento das obrigações 

e Medida 49 das Medidas de 

apoiar a definição do destino final dos solos sobrantes, como a 

é apresentado no Anexo 7 do 

se a realização da caracterização básica dos solos a 

Critérios de admissão de resíduos em aterro do Regime Jurídico da 

, de 10 de dezembro, que entrou em vigor no 

lei n.º 183/2009, de 10 de 

da aproveitando a realização da campanha complementar de sondagens 

s carotes devidamente armazenadas 

ente com as zonas de execução das 

de amostragem ao longo da área de implantação do 

projeto. A recolha de amostras é estratificada na área não saturada, sem mistura de horizontes, de forma a 

amostrar os aterros antropogénicos (em três pontos) e também, por salvaguarda no envio dos solos a 

, nomeadamente um ponto nas camadas de 

se os resultados analíticos obtidos em cada uma das amostras recolhidas assim 

Resultados das Análises Laboratoriais aos Solos Para Avaliação da Admissibilidade em 

Designação da Amostra 

 

1,5 m 

S12: 

4,5 – 6,0 m 

S13: 

0 – 1,5 m 

<0,010 <0,010 

0,192 0,315 

 <0,005 <0,005 
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Parâmetros Valor 

Limite 

Valores Limites de Lixiviação (Tabela 2)

Crómio (mg / Kg matéria seca) 0,5

Cobre (mg / Kg matéria seca) 2 

Mercúrio (mg / Kg matéria seca) 0,01

Molibdénio (mg / Kg matéria seca) 0,5

Níquel (mg / Kg matéria seca) 0,4

Chumbo (mg / Kg matéria seca) 0,5

Antimónio (mg / Kg matéria seca) 0,06

Selénio (mg / Kg matéria seca) 0,1

Zinco (mg / Kg matéria seca) 4 

Cloreto (mg / Kg matéria seca) 800

Fluoreto (mg / Kg matéria seca) 10

Sulfato (mg / Kg matéria seca) 1 000

Índice de Fenol 1 

COD (mg / Kg matéria seca) 500

SDT (mg / Kg matéria seca) 4 000

Valores Limites Para o Teor Total de Parâmetros Orgânicos

COT (mg / Kg matéria seca) 30 000

BTEX (mg / Kg matéria seca) 6 

PCB (mg / Kg matéria seca) 1 

Óleo Mineral (mg/g) 500

HAP (mg / Kg matéria seca) 100

 

Relativamente ao destino final dos solos sobrantes, dado que estes na sua maioria apresentam uma 

concentração de sólidos dissolvidos totais superior ao limite para deposição em aterro de inertes, 

recomenda-se que os solos sobrantes sejam encaminhados para aterro de resí

poderão ser utilizados como terras de cobertura numa operação de valorização de resíduos.

Para verificar a possibilidade de reutilização dos solos em obra,

uso e considerando as reduzidas espessuras de aterros antropogénicos encontradas, considerou

realização de análises aos parâmetros tipicamente associados à presença de aterros heterogéneos de 

diferentes proveniências e a eventuais contaminações por tráfego rodoviário

hidrocarbonetos de petróleo). Considerou

hidrocarbonetos voláteis (e consequente contaminação do ar intersticial) 

 

Designação da Amostra 

Valor 

Limite 
(1)

 

S1:  

0 – 1,5 m 

S1:  

4,5 – 6,0 m 

S12: 

0 – 1,5 m 4,5 

Valores Limites de Lixiviação (Tabela 2) 

0,5 <0,05 <0,05 <0,05 

 0,011 0,052 <0,02 

0,01 <0,0001 0,00014 <0,0001 <0,0001

0,5 0,026 0,024 0,034 

0,4 <0,03 <0,03 <0,03 

0,5 <0,01 0,021 0,019 

0,06 <0,01 <0,01 <0,01 

0,1 <0,01 <0,01 <0,01 

 0,081 0,143 0,085 

800 10,5 12,7 23,3 

10 4,24 4,94 2,13 

1 000 <50 <50 54,7 

 <0,05 <0,05 <0,05 

500 36,2 59,7 26,4 

4 000 8440 9480 5450 

Valores Limites Para o Teor Total de Parâmetros Orgânicos 

30 000 <0,10 <0,10 0,21 

 <0,48 <0,48 <0,48 

 <0,140 <0,140 <0,140 <0,140

500 <20 22 <20 

100 <0,16 <0,16 <0,16 

ao destino final dos solos sobrantes, dado que estes na sua maioria apresentam uma 

concentração de sólidos dissolvidos totais superior ao limite para deposição em aterro de inertes, 

se que os solos sobrantes sejam encaminhados para aterro de resíduos não perigosos, onde 

poderão ser utilizados como terras de cobertura numa operação de valorização de resíduos.

reutilização dos solos em obra, em termos de qualidade dos solos e do seu 

spessuras de aterros antropogénicos encontradas, considerou

realização de análises aos parâmetros tipicamente associados à presença de aterros heterogéneos de 

diferentes proveniências e a eventuais contaminações por tráfego rodoviário (metais pesados 

. Considerou-se neste caso não fazer sentido, considerar a presença de 

hidrocarbonetos voláteis (e consequente contaminação do ar intersticial) na camada superficial, 
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S12: 

4,5 – 6,0 m 

S13: 

0 – 1,5 m 

<0,05 <0,05 

<0,01 <0,01 

<0,0001 <0,0001 

0,059 <0,01 

<0,03 <0,03 

<0,01 <0,01 

<0,01 <0,01 

<0,01 <0,01 

<0,02 0,068 

11,3 22,8 

2,74 3,06 

<50 252 

<0,05 <0,05 

8,2 28,3 

2130 5660 

<0,10 0,64 

<0,48 <0,48 

<0,140 <0,140 

32 36 

<0,16 0,220 

ao destino final dos solos sobrantes, dado que estes na sua maioria apresentam uma 

concentração de sólidos dissolvidos totais superior ao limite para deposição em aterro de inertes, 

duos não perigosos, onde 

poderão ser utilizados como terras de cobertura numa operação de valorização de resíduos. 

em termos de qualidade dos solos e do seu 

spessuras de aterros antropogénicos encontradas, considerou-se a 

realização de análises aos parâmetros tipicamente associados à presença de aterros heterogéneos de 

(metais pesados e frações dos 

se neste caso não fazer sentido, considerar a presença de 

na camada superficial, dado os 
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materiais de aterro já terem sido escav

novamente e utilizados na execução de novos aterros, ou seja os compostos voláteis e semi

originalmente poderiam estar presentes nestes materiais, já terão sido volatilizados. 

estas análises forma realizadas no âmbito dos critérios da admissibilidade em aterro estes resultados foram 

também considerados. 

Os resultados obtidos permitem concluir que quase todos os solos amostrados apresentam uma qualidade 

compatível com o uso urbano, sendo que apenas uma das cinco amostras analisadas (

uma concentração num poluente (arsénio) ligeiramente superior ao valor limite indicado no documento 

“Solos Contaminados – Guia Técnico. Valores de Referência p

No entanto, tratando-se de uma amostra superficial pontual e não apresentando a amostra a maior 

profundidade (S1: 4,5 – 6,0 m) uma concentração significativa neste poluente, recomenda

obra seja efetuada uma nova análise representativa dos solos removidos nesta zona para confirmação da 

ausência de contaminação. 

Refira-se por fim que estes solos sobrantes

de construção, integram-se na classificação LER 17 05 04 

4.3 AVALIAÇÃO DE IMPACTE

4.3.1 Fase de Construção 

As escavações a realizar no âmbito do projeto, com afetação de solos de cobertura sob os atuais pavimentos, 

correspondem às necessárias para a execução das fundações dos pilares e encontros 

para os quais serão adotadas soluções

No caso do prolongamento do cais nascente da estação do Campo Grande, que constitui uma intervenção 

incluída na presente fase do projeto, a fundação dos 4 pilares previstos, para suporte do caminho do cais em 

16,5 m de comprimento, será também 

Refere-se ainda a escavação da rampa para a execução do novo acesso à Torre Vicentina.

Também os aterros em obra são reduzidos

correspondendo no essencial aos aterros dos maciços de fundação 

Viadutos e de microestacas na estação).

Os volumes envolvidos na escavaç

1680 m
3
 em obra e um volume de solos a levar a destino final, 

das amostragens realizadas, estes solos podem ser 

onde poderão ser utilizados como terras de cobertura numa operação de valorização de resíduos.

 

materiais de aterro já terem sido escavados no seu local origem, remexidos, transportados, remexidos 

novamente e utilizados na execução de novos aterros, ou seja os compostos voláteis e semi

originalmente poderiam estar presentes nestes materiais, já terão sido volatilizados. 

estas análises forma realizadas no âmbito dos critérios da admissibilidade em aterro estes resultados foram 

Os resultados obtidos permitem concluir que quase todos os solos amostrados apresentam uma qualidade 

el com o uso urbano, sendo que apenas uma das cinco amostras analisadas (

uma concentração num poluente (arsénio) ligeiramente superior ao valor limite indicado no documento 

Guia Técnico. Valores de Referência para o Solo” (APA, Janeiro de 2019).

se de uma amostra superficial pontual e não apresentando a amostra a maior 

uma concentração significativa neste poluente, recomenda

uma nova análise representativa dos solos removidos nesta zona para confirmação da 

stes solos sobrantes, tratando-se de resíduos não perigosos resultantes de atividade 

se na classificação LER 17 05 04 – Solos e rochas não abrangidos em 17 05 03.

AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

a realizar no âmbito do projeto, com afetação de solos de cobertura sob os atuais pavimentos, 

cessárias para a execução das fundações dos pilares e encontros 

para os quais serão adotadas soluções de fundação indireta.  

No caso do prolongamento do cais nascente da estação do Campo Grande, que constitui uma intervenção 

presente fase do projeto, a fundação dos 4 pilares previstos, para suporte do caminho do cais em 

também feita por fundação indireta. 

se ainda a escavação da rampa para a execução do novo acesso à Torre Vicentina.

os aterros em obra são reduzidos, pelas soluções estruturais adotadas para os encontros, 

correspondendo no essencial aos aterros dos maciços de fundação (encabeçamento das estacas nos 

Viadutos e de microestacas na estação). 

s volumes envolvidos na escavação correspondem a cerca de 6170 m
3
, prevendo

volume de solos a levar a destino final, de cerca de 4490 m

das amostragens realizadas, estes solos podem ser encaminhados para aterro de resíduos

onde poderão ser utilizados como terras de cobertura numa operação de valorização de resíduos.
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ados no seu local origem, remexidos, transportados, remexidos 

novamente e utilizados na execução de novos aterros, ou seja os compostos voláteis e semi-voláteis que 

originalmente poderiam estar presentes nestes materiais, já terão sido volatilizados. No entanto, e dado que 

estas análises forma realizadas no âmbito dos critérios da admissibilidade em aterro estes resultados foram 

Os resultados obtidos permitem concluir que quase todos os solos amostrados apresentam uma qualidade 

el com o uso urbano, sendo que apenas uma das cinco amostras analisadas (S1: 0 – 1,5 m) registou 

uma concentração num poluente (arsénio) ligeiramente superior ao valor limite indicado no documento 

ara o Solo” (APA, Janeiro de 2019). 

se de uma amostra superficial pontual e não apresentando a amostra a maior 

uma concentração significativa neste poluente, recomenda-se que na fase de 

uma nova análise representativa dos solos removidos nesta zona para confirmação da 

se de resíduos não perigosos resultantes de atividade 

Solos e rochas não abrangidos em 17 05 03.  

a realizar no âmbito do projeto, com afetação de solos de cobertura sob os atuais pavimentos, 

cessárias para a execução das fundações dos pilares e encontros dos novos viadutos, 

No caso do prolongamento do cais nascente da estação do Campo Grande, que constitui uma intervenção 

presente fase do projeto, a fundação dos 4 pilares previstos, para suporte do caminho do cais em 

se ainda a escavação da rampa para a execução do novo acesso à Torre Vicentina. 

pelas soluções estruturais adotadas para os encontros, 

(encabeçamento das estacas nos 

, prevendo-se a incorporação de 

de cerca de 4490 m
3
. Conforme o resultado 

encaminhados para aterro de resíduos não perigosos, 

onde poderão ser utilizados como terras de cobertura numa operação de valorização de resíduos. 
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Os impactes são assim classificados de 

reduzida e não significativos. 

Estes impactes são semelhantes aos analisados na fase de EIA.

Relativamente aos estaleiros e com a nova área de estaleiro industrial proposta (sob o viaduto da atual Linha 

Verde e envolvente ao nó da Av. Padre Cruz), a sudeste da Torre Vicentina, não se esperam impactes 

diferentes do ponto de vista de magnitude e sig

à zona a poente da Torre Vicentina e que agora se propõe funcione apenas como estaleiro social para 

minimizar perturbações sobre o edificado habitado da envolvente. Em todos os casos trata

sem qualquer ocupação específica atual e que no final da obra serão recuperados, ficando com as 

características atuais ou reconvertidos no Jardim de Telheiras, caso da zona do estaleiro social, a poente da 

Torre Vicentina, conforme projeto previsto

Estes impactes negativos, são assim confinados, temporários e reversíveis

minimizáveis e não significativos, sendo semelhantes aos já previstos no EIA face à ocupação atual das 

zonas, ao carater temporário e às medidas de minimização que permitem recuperar e integra

zonas na envolvente e no caso da zona a

da CML, correspondente à execução do Jardim d

4.3.2 Fase de Exploração 

Na fase de exploração, concluída a obra, os impactes são 

4.4 CONCLUSÃO 

O projeto tem associado intervenções com carater muito localizado sobre 

formações de cobertura das formações geológicas e q

pelas soluções propostas (desenvolvimento em viaduto), constituindo impactes não significativos que se 

circunscrevem no essencial aos locais dos pilares. 

As novas áreas de intervenção a nascente apresenta

EIA, circunscrevendo-se às fundações d

do Campo Grande, em cerca de 16,5 m para nascente.

Estes impactes são semelhantes aos analisad

  

 

classificados de negativos, confinados, permanentes, irreversíveis

ctes são semelhantes aos analisados na fase de EIA. 

Relativamente aos estaleiros e com a nova área de estaleiro industrial proposta (sob o viaduto da atual Linha 

Verde e envolvente ao nó da Av. Padre Cruz), a sudeste da Torre Vicentina, não se esperam impactes 

diferentes do ponto de vista de magnitude e significância face ao avaliado no EIA, que correspondia apenas 

à zona a poente da Torre Vicentina e que agora se propõe funcione apenas como estaleiro social para 

minimizar perturbações sobre o edificado habitado da envolvente. Em todos os casos trata

sem qualquer ocupação específica atual e que no final da obra serão recuperados, ficando com as 

características atuais ou reconvertidos no Jardim de Telheiras, caso da zona do estaleiro social, a poente da 

Torre Vicentina, conforme projeto previsto pela CML em articulação com a obra do ML.  

negativos, são assim confinados, temporários e reversíveis, de magnitude 

, sendo semelhantes aos já previstos no EIA face à ocupação atual das 

arater temporário e às medidas de minimização que permitem recuperar e integra

te e no caso da zona a poente da Torre Vicentina, concretizando ainda

da CML, correspondente à execução do Jardim de Telheiras.  

Na fase de exploração, concluída a obra, os impactes são inexistentes.  

O projeto tem associado intervenções com carater muito localizado sobre os solos, que correspondem às 

formações de cobertura das formações geológicas e que ocorrem sob os pavimentos e que são minimizadas 

pelas soluções propostas (desenvolvimento em viaduto), constituindo impactes não significativos que se 

circunscrevem no essencial aos locais dos pilares.  

As novas áreas de intervenção a nascente apresentam impactes semelhantes aos já previstos e avaliados no 

às fundações dos pilares previstos para suporte à extensão do tabuleiro da Estação 

do Campo Grande, em cerca de 16,5 m para nascente. 

Estes impactes são semelhantes aos analisados na fase de EIA. 
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irreversíveis e de magnitude 

Relativamente aos estaleiros e com a nova área de estaleiro industrial proposta (sob o viaduto da atual Linha 

Verde e envolvente ao nó da Av. Padre Cruz), a sudeste da Torre Vicentina, não se esperam impactes 

nificância face ao avaliado no EIA, que correspondia apenas 

à zona a poente da Torre Vicentina e que agora se propõe funcione apenas como estaleiro social para 

minimizar perturbações sobre o edificado habitado da envolvente. Em todos os casos trata-se de terrenos 

sem qualquer ocupação específica atual e que no final da obra serão recuperados, ficando com as 

características atuais ou reconvertidos no Jardim de Telheiras, caso da zona do estaleiro social, a poente da 

 

, de magnitude reduzida, 

, sendo semelhantes aos já previstos no EIA face à ocupação atual das 

arater temporário e às medidas de minimização que permitem recuperar e integrar de novo essas 

ainda uma das intenções 

os solos, que correspondem às 

e que são minimizadas 

pelas soluções propostas (desenvolvimento em viaduto), constituindo impactes não significativos que se 

m impactes semelhantes aos já previstos e avaliados no 

extensão do tabuleiro da Estação 
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5. RUIDO E VIBRAÇÕES 

5.1 INTRODUÇÃO 

Para a caracterização do ambiente sonoro e vibrático atual na zona envolvente ao 

fase à realização de medições na zona, as quais 

caracterização apresenta-se no Anexo 4.1

recentemente no âmbito do estudo prévio realizado em fase de concurso (julho de 2020)

bastante exaustiva para a zona a poente da estação (ruí

além de que sendo recente, a mesma efetuou

uma situação dita “normal” do ponto de vista de circulações, dado qu

situação de pandemia em que se encontra o país.

A amostragem agora realizada pretende

do concurso e incluir também a nova zona de intervenção, na parte nasce

sendo seguidamente apresentados os seus resultados. 

Em termos de avaliação de impactes 

relatório específico que simula os impactes previstos nos recetores tendo em conta 

da obra e do seu planeamento e que se apresenta no 

A avaliação dos impactes da fase de exploração é a

e de vibrações que integra o projeto de execução e cujos relatórios, quer para a zona a poente da estação, 

quer para a zona nascente, são apre

eficácia do dimensionamento do projeto no cumprimento dos limites legais e normativos. 

5.2 SÍNTESE E ATUALIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REF

5.2.1 Enquadramento  

No âmbito do EIA e face ao projeto em ava

pontos de medição para a caraterização do ambiente sonoro e vibrático nos recetores sensíveis de 

envolvente e que foram considerados pela Comissão de Avaliação como insuficientes.

localizavam-se no final dos viadutos, onde surgem também os recetores sensíveis da envolvente, 

correspondendo ao condomínio da Torre Vicentina (com 12 pisos) e 

 

ara a caracterização do ambiente sonoro e vibrático atual na zona envolvente ao 

à realização de medições na zona, as quais foram realizadas no decorrer do mês de maio. O rel

Anexo 4.1 do Volume Anexos do RECAPE, completando a informação obtida 

recentemente no âmbito do estudo prévio realizado em fase de concurso (julho de 2020)

a zona a poente da estação (ruído e vibrações), colmatando as insuficiências do EIA, 

além de que sendo recente, a mesma efetuou-se também no quadro de uma situação mais representativa

o ponto de vista de circulações, dado que a atual é ainda influenciada pela 

situação de pandemia em que se encontra o país. 

pretendeu complementar os pontos já considerados na fase de estudo prévio 

do concurso e incluir também a nova zona de intervenção, na parte nascente da Estação do Campo Grande, 

sendo seguidamente apresentados os seus resultados.  

impactes da fase de construção realizou-se, nos termos do previsto na DIA, um 

relatório específico que simula os impactes previstos nos recetores tendo em conta 

da obra e do seu planeamento e que se apresenta no Anexo 4.2 do Volume Anexos

A avaliação dos impactes da fase de exploração é a que decorre dos estudos de 

integra o projeto de execução e cujos relatórios, quer para a zona a poente da estação, 

quer para a zona nascente, são apresentados no Anexo 4.3 do Volume Anexos do RECAPE,

eficácia do dimensionamento do projeto no cumprimento dos limites legais e normativos. 

O DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

No âmbito do EIA e face ao projeto em avaliação (viadutos a poente da estação) foram considerados 2 

pontos de medição para a caraterização do ambiente sonoro e vibrático nos recetores sensíveis de 

envolvente e que foram considerados pela Comissão de Avaliação como insuficientes.

se no final dos viadutos, onde surgem também os recetores sensíveis da envolvente, 

correspondendo ao condomínio da Torre Vicentina (com 12 pisos) e à Escola Alemã (com 2 pisos) (

 

  pág. 53/140 

ara a caracterização do ambiente sonoro e vibrático atual na zona envolvente ao projeto, procedeu-se nesta 

foram realizadas no decorrer do mês de maio. O relatório de 

do RECAPE, completando a informação obtida 

recentemente no âmbito do estudo prévio realizado em fase de concurso (julho de 2020), a qual foi já 

do e vibrações), colmatando as insuficiências do EIA, 

se também no quadro de uma situação mais representativa de 

e a atual é ainda influenciada pela 

complementar os pontos já considerados na fase de estudo prévio 

nte da Estação do Campo Grande, 

nos termos do previsto na DIA, um 

relatório específico que simula os impactes previstos nos recetores tendo em conta os dados mais objetivos 

Anexos do RECAPE.  

de acondicionamento acústico 

integra o projeto de execução e cujos relatórios, quer para a zona a poente da estação, 

do RECAPE, comprovando a 

eficácia do dimensionamento do projeto no cumprimento dos limites legais e normativos.  

liação (viadutos a poente da estação) foram considerados 2 

pontos de medição para a caraterização do ambiente sonoro e vibrático nos recetores sensíveis de 

envolvente e que foram considerados pela Comissão de Avaliação como insuficientes. Esses pontos 

se no final dos viadutos, onde surgem também os recetores sensíveis da envolvente, 

Alemã (com 2 pisos) (Figura 14). 
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Figura 14 – Recetores Sensíveis na zona a poente da Estação do Campo Grande

De modo a colmatar esta situação e sobretudo avaliar a 

projeto propostas para o viaduto e a sua cobertura, na fase de estudo prévio do concurso (julho de 2020), o 

ACE desenvolveu uma campanha de medições exaustiva e sobretudo do ponto de vista das vibrações, 

abrangeu vários pontos selecionados na Torre Vicentina, n

recetores e que a seguir se descrevem. Esta caracterização corresponde a um período em que os valores 

estavam muito próximo dos verificados em pré

que se poderiam realizar no atual momento de confinamento.

Na figura seguinte estão apresentados os locais onde foram efetuadas as medições de ruído residual nessa 

campanha de julho de 2020. 

Figura 15 – Pontos de Medição do Ruído 

(Estudo Prévio da Fase de Concurso) 

 

 

Recetores Sensíveis na zona a poente da Estação do Campo Grande

considerados no EIA 

De modo a colmatar esta situação e sobretudo avaliar a situação das vibrações e dimensionar as soluções de 

projeto propostas para o viaduto e a sua cobertura, na fase de estudo prévio do concurso (julho de 2020), o 

ACE desenvolveu uma campanha de medições exaustiva e sobretudo do ponto de vista das vibrações, 

abrangeu vários pontos selecionados na Torre Vicentina, na Escola Alemã e no viaduto atual próximo destes 

recetores e que a seguir se descrevem. Esta caracterização corresponde a um período em que os valores 

estavam muito próximo dos verificados em pré-pandemia, sendo portanto mais representativos do que os 

que se poderiam realizar no atual momento de confinamento. 

Na figura seguinte estão apresentados os locais onde foram efetuadas as medições de ruído residual nessa 

Pontos de Medição do Ruído – Campanha de julho de 2020 

(Estudo Prévio da Fase de Concurso)  
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Recetores Sensíveis na zona a poente da Estação do Campo Grande – recetores 

situação das vibrações e dimensionar as soluções de 

projeto propostas para o viaduto e a sua cobertura, na fase de estudo prévio do concurso (julho de 2020), o 

ACE desenvolveu uma campanha de medições exaustiva e sobretudo do ponto de vista das vibrações, que 

Alemã e no viaduto atual próximo destes 

recetores e que a seguir se descrevem. Esta caracterização corresponde a um período em que os valores 

pandemia, sendo portanto mais representativos do que os 

Na figura seguinte estão apresentados os locais onde foram efetuadas as medições de ruído residual nessa 

 

Campanha de julho de 2020  
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Na campanha de julho de 2020 realizaram

seguinte apresentados os locais onde foram efetuadas essas medições.

Figura 16 – Pontos de Medição de Vibrações 

A campanha agora realizada em fase de projeto de execução (maio de 2021) 

de concurso e integra também os locais

estaleiro. Foram assim considerados 

projeto. Refere-se ainda o Edifício NOS, que apesar de não se enquadrar na definição de recetor sensível, se 

encontra localizado na proximidade da zona de obra do viaduto VL1 junto à estação, ficando, em fase de 

exploração, e tal como já acontece atualmente com o viaduto 

deste viaduto. 

Os pontos considerados nesta campanha de

(Figura 17). 

 

Na campanha de julho de 2020 realizaram-se também amostragens ao nível das vibrações, estando na figura 

cais onde foram efetuadas essas medições. 

Pontos de Medição de Vibrações – Campanha de julho de 2020 (Estudo Prévio da Fase de 

Concurso)  

em fase de projeto de execução (maio de 2021) completa as 

e integra também os locais das novas intervenções a nascente da estação e os locais de 

Foram assim considerados os edifícios habitacionais e escolares existentes nos extremos

Edifício NOS, que apesar de não se enquadrar na definição de recetor sensível, se 

encontra localizado na proximidade da zona de obra do viaduto VL1 junto à estação, ficando, em fase de 

exploração, e tal como já acontece atualmente com o viaduto que passará a estacionamento, na proximidade 

esta campanha de medição estão apresentados nas duas imagens seguintes 
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se também amostragens ao nível das vibrações, estando na figura 

 

Campanha de julho de 2020 (Estudo Prévio da Fase de 

completa as realizadas na fase 

as novas intervenções a nascente da estação e os locais de 

os edifícios habitacionais e escolares existentes nos extremos da área de 

Edifício NOS, que apesar de não se enquadrar na definição de recetor sensível, se 

encontra localizado na proximidade da zona de obra do viaduto VL1 junto à estação, ficando, em fase de 

que passará a estacionamento, na proximidade 

medição estão apresentados nas duas imagens seguintes  
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Figura 17 – Localização dos Pontos de Medição do Ruido e Vibrações da Campanha a Efetuar em Fase 

  

 

Localização dos Pontos de Medição do Ruido e Vibrações da Campanha a Efetuar em Fase 

de Projeto de Execução 
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Localização dos Pontos de Medição do Ruido e Vibrações da Campanha a Efetuar em Fase 
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Nesta figura, têm-se representados

 A vermelho, os pontos de medição de 

 A verde, os pontos de medição de 

 Os pontos indicados com “A” constituem pontos de medições novos

 Os pontos onde não está indicado um “A”, constituem pontos onde já foram efetuadas medições 

(Estudo Prévio da fase de Concurso) e cujas medições são consid

uma situação dita “normal” (sem efeitos diretos e significativos da redução das circulações pelos 

confinamentos impostos pela situação de pandemia).

Os pontos escolhidos estão separados em dois grupos, consoante as incid

 Zona a Poente da Estação do Campo Grande, onde se preveem maiores impactes devido à proximidade 

de recetores sensíveis à obra e à natureza do próprio projeto, nomeadamente:

o Torre Vicentina – Ruído

o Escola Alemã – Ruído e 

o Colégio Mira Rio – Ruído;

o Conjunto de prédios na Rua Professor Vítor Fontes (a norte do estaleiro aprovado no EIA) 

o Edifício da NOS, que apesar de não ser um recetor sensível,

arranque dos novos viadutos 

 Zona Nascente da Estação do Campo Grande, onde irá ocorrer a extensão da atual plataforma de 

passageiros e as obras de reforço e fixação dos pórticos dos tabuleiros a na

identificaram os seguintes locais como relevantes para análise por estarem perto da frente de obra:

o Edifício habitacional localizado na Rua Fernando Curado Ribeiro, a norte da atual linha de metro e 

onde se encontra também a 

e próximo da expansão da estação 

o Edifício habitacional localizado a sul da atual linha de metro (Rua Ator António Silva) e que está 

também fronteiro à obra de reforço dos pórticos

As medições integram assim: 

 Ruído – 5 novos pontos de ruído na zona a poente da estação e 2 novos pontos de ruído na zona 

nascente, totalizando 7 novos pontos;

 

se representados: 

os pontos de medição de Ruído 

, os pontos de medição de Vibrações 

indicados com “A” constituem pontos de medições novos  

onde não está indicado um “A”, constituem pontos onde já foram efetuadas medições 

(Estudo Prévio da fase de Concurso) e cujas medições são consideradas válidas e representativas de 

uma situação dita “normal” (sem efeitos diretos e significativos da redução das circulações pelos 

confinamentos impostos pela situação de pandemia). 

Os pontos escolhidos estão separados em dois grupos, consoante as incidências do projeto face a recetores:

Zona a Poente da Estação do Campo Grande, onde se preveem maiores impactes devido à proximidade 

de recetores sensíveis à obra e à natureza do próprio projeto, nomeadamente:

Ruído; 

 Vibrações; 

Ruído; 

Conjunto de prédios na Rua Professor Vítor Fontes (a norte do estaleiro aprovado no EIA) 

apesar de não ser um recetor sensível, constitui o edifício mais próximo do 

arranque dos novos viadutos – Ruído e Vibrações. 

Zona Nascente da Estação do Campo Grande, onde irá ocorrer a extensão da atual plataforma de 

passageiros e as obras de reforço e fixação dos pórticos dos tabuleiros a nascente da estação, e onde se 

identificaram os seguintes locais como relevantes para análise por estarem perto da frente de obra:

Edifício habitacional localizado na Rua Fernando Curado Ribeiro, a norte da atual linha de metro e 

onde se encontra também a Cambridge School, e que está fronteiro à obra de reforço dos pórticos 

e próximo da expansão da estação – Ruído; 

Edifício habitacional localizado a sul da atual linha de metro (Rua Ator António Silva) e que está 

também fronteiro à obra de reforço dos pórticos e próximo da expansão da estação 

5 novos pontos de ruído na zona a poente da estação e 2 novos pontos de ruído na zona 

nascente, totalizando 7 novos pontos; 
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onde não está indicado um “A”, constituem pontos onde já foram efetuadas medições 

eradas válidas e representativas de 

uma situação dita “normal” (sem efeitos diretos e significativos da redução das circulações pelos 

ências do projeto face a recetores: 

Zona a Poente da Estação do Campo Grande, onde se preveem maiores impactes devido à proximidade 

de recetores sensíveis à obra e à natureza do próprio projeto, nomeadamente: 

Conjunto de prédios na Rua Professor Vítor Fontes (a norte do estaleiro aprovado no EIA) – Ruído; 

constitui o edifício mais próximo do 

Zona Nascente da Estação do Campo Grande, onde irá ocorrer a extensão da atual plataforma de 

scente da estação, e onde se 

identificaram os seguintes locais como relevantes para análise por estarem perto da frente de obra: 

Edifício habitacional localizado na Rua Fernando Curado Ribeiro, a norte da atual linha de metro e 

, e que está fronteiro à obra de reforço dos pórticos 

Edifício habitacional localizado a sul da atual linha de metro (Rua Ator António Silva) e que está 

e próximo da expansão da estação – Ruído. 

5 novos pontos de ruído na zona a poente da estação e 2 novos pontos de ruído na zona 
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 Vibrações – 2 novos pontos de vibrações na zona a 

outro no arranque dos viadutos), totalizando 2 novos pontos.

Portanto, os 9 novos pontos acrescem aos 2 pontos do Ruído e 6 pontos de Vibrações

zona poente e que totalizam 8 pontos. A ca

cujos resultados são os seguintes: 

5.2.2 Resultados das medições - Ruído

No Quadro 4 estão localizados os pontos 

organizados, as linhas sombreadas dizem respeito às medições efetuadas na fase de Estudo Prévio (2020), as 

restantes são relativas à fase de Projeto de Execução (2021). Em cada campanha foram realiza

por ponto, por dia e por período e repetidas num dia diferente. 

Figura 18 – Localização de Recetores 

Cada medição teve a duração mínima de 15 minutos e houve o cuidado de escolher alturas do di

para melhor caracterizar o ambiente sonoro. Por cada ponto foram feitas medições que no total somam 90 

minutos durante o período diurno+ 90 minutos durante o período do entardecer + 90 minutos durante o 

período noturno. Todas as medições foram

feita a recolha do parâmetro LAeq relativo a cada período em 1/3 de oitava, malha de ponderação de 

frequência A, e ponderação de tempo Fast e Impulse. Não foram identificadas componentes tonais

impulsivas durante as medições. 

  

 

2 novos pontos de vibrações na zona a poente da estação (um no final dos viadutos e o 

outro no arranque dos viadutos), totalizando 2 novos pontos. 

Portanto, os 9 novos pontos acrescem aos 2 pontos do Ruído e 6 pontos de Vibrações 

zona poente e que totalizam 8 pontos. A caracterização do local baseia-se assim em 17 pontos de medição, 

Ruído 

estão localizados os pontos onde foram efetuadas as medições de ruído

, as linhas sombreadas dizem respeito às medições efetuadas na fase de Estudo Prévio (2020), as 

restantes são relativas à fase de Projeto de Execução (2021). Em cada campanha foram realiza

por ponto, por dia e por período e repetidas num dia diferente.  

Localização de Recetores - Medição de Ruído  

Cada medição teve a duração mínima de 15 minutos e houve o cuidado de escolher alturas do di

para melhor caracterizar o ambiente sonoro. Por cada ponto foram feitas medições que no total somam 90 

minutos durante o período diurno+ 90 minutos durante o período do entardecer + 90 minutos durante o 

Todas as medições foram efetuadas a 4 m de altura (à exceção do ponto 5R), tendo sido 

relativo a cada período em 1/3 de oitava, malha de ponderação de 

frequência A, e ponderação de tempo Fast e Impulse. Não foram identificadas componentes tonais
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poente da estação (um no final dos viadutos e o 

 já medidos, todos na 

assim em 17 pontos de medição, 

onde foram efetuadas as medições de ruído já devidamente 

, as linhas sombreadas dizem respeito às medições efetuadas na fase de Estudo Prévio (2020), as 

restantes são relativas à fase de Projeto de Execução (2021). Em cada campanha foram realizadas 3 medições 

 

Cada medição teve a duração mínima de 15 minutos e houve o cuidado de escolher alturas do dia diferentes 

para melhor caracterizar o ambiente sonoro. Por cada ponto foram feitas medições que no total somam 90 

minutos durante o período diurno+ 90 minutos durante o período do entardecer + 90 minutos durante o 

efetuadas a 4 m de altura (à exceção do ponto 5R), tendo sido 

relativo a cada período em 1/3 de oitava, malha de ponderação de 

frequência A, e ponderação de tempo Fast e Impulse. Não foram identificadas componentes tonais ou 
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Ponto 
Altura de medição 

(m) 

1R 4 

2R 4 

3R 4 

4R 

(Estudo Prévio) 
4 

5R 6 

6R 4 

7R 4 

8R 4 

9R  

(Estudo Prévio) 
4 

 

Os resultados obtidos, depois de calculadas as médias, estão apresentadas 

sombreadas dizem respeito às medições efetuadas na fase de Estudo Prévio (2020) as restantes relativas

fase de Projeto de Execução (2021)

Ponto 
Indicadores de ruído em dB

Ld Le

1R 55,7 53,5

2R 59,6 56,4

3R 64,9 63

4R 

Estudo Prévio 
62 59

5R 58,3 58,2

6R 64,3 64,4

7R 65,9 64,7

8R 65,4 63,7

9R 

Estudo Prévio 
56 53

 

  

 

Quadro 4 – Locais de Medição de Ruído 

Altura de medição  Coordenadas globais Descrição do ponto de 

monitorizaçãoLat. Long. 

38°45'35.65"N 9° 9'48.34"W 
Edifícios de habitação na R. Professor 

38°45'34.28"N 9° 9'51.06"W Colégio Mira Rio

38°45'33.95"N 9° 9'45.00"W Torre Vicentina (nascente)

38°45'33.94"N 9° 9'46.45"W Torre Vicentina (

38°45'31.04"N 9° 9'47.01"W Escola Alemã (Biblioteca)

38°45'35.04"N 9° 9'29.98"W Edifício NOS (poente)

38°45'39.37"N 9° 9'23.88"W Edifício R. Fernando Curado Ribeiro

38°45'36.90"N 9° 9'23.14"W Edifício R. Ator António Silva

38°45'32.83"N 9°9'47.65"W 
Escola Alemã (Parque de 

estacionamento)

s resultados obtidos, depois de calculadas as médias, estão apresentadas 

sombreadas dizem respeito às medições efetuadas na fase de Estudo Prévio (2020) as restantes relativas

fase de Projeto de Execução (2021). 

Quadro 5 – Valores de Ruído Medidos 

Indicadores de ruído em dB(A) 
Descrição do ponto de monitorização

Le Ln Lden 

53,5 48,3 57,1 Edifícios de habitação na R. Professor Vitor Fontes

56,4 52,4 61 Colégio Mira Rio

63 56,3 65,9 Torre Vicentina (nascente)

59 56 64 Torre Vicentina (poente)

58,2 55,4 62,5 Escola Alemã (Biblioteca)

64,4 57,5 66,5 Edifico NOS (poente)

64,7 60,7 68,6 Edifício R. Fernando Curado Ribeiro

63,7 55,8 66,1 Edifício R. Ator António Silva

53 52 59 Escola Alemã (Parque de estacionamento)
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Descrição do ponto de  

monitorização 

habitação na R. Professor 

Vítor Fontes 

Colégio Mira Rio 

Torre Vicentina (nascente) 

Torre Vicentina (poente) 

Escola Alemã (Biblioteca) 

Edifício NOS (poente) 

Edifício R. Fernando Curado Ribeiro 

Edifício R. Ator António Silva 

Escola Alemã (Parque de 

estacionamento) 

s resultados obtidos, depois de calculadas as médias, estão apresentadas no Quadro 5, as linhas 

sombreadas dizem respeito às medições efetuadas na fase de Estudo Prévio (2020) as restantes relativas à 

Descrição do ponto de monitorização 

Edifícios de habitação na R. Professor Vitor Fontes 

Colégio Mira Rio 

Vicentina (nascente) 

Torre Vicentina (poente) 

Escola Alemã (Biblioteca) 

Edifico NOS (poente) 

Edifício R. Fernando Curado Ribeiro 

Edifício R. Ator António Silva 

Escola Alemã (Parque de estacionamento) 
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A análise dos resultados permite concluir que:

 Os pontos 3R, 4R, 6R, 7R, e 8R verificam para o parâmetro 

para o tipo de zona em que se inserem (zona mista 

 Os pontos 3R, 6R, 7R e 8R verificam para o parâmetro 

para o tipo de zona em que se inserem (zona mista 

 Os pontos 1R, 2R, 5R e 9R verificam para ambos os parâmetros em análise (

dos limites legais para o tipo da zona em que se inserem.

 Os pontos 3R e 4R são semelhantes e estão localizados a poucos metros de distância um do o

mas o ponto 3R está em linha de vista com mais fontes de ruído.

 As habitações na Rua Fernando Curado Ribeiro, Torre Vicentina e Rua Actor António Silva são as que 

verificam valores de ruído mais elevados, todas elas com valores acima do limite legal 

mistas. 

É importante referir que tanto as medições efetuadas em 2020, como as que foram efetuadas em 2021, 

refletem o ruído que se verificou nas datas em que estas foram feitas e em contexto de pandemia. Os valores 

de tráfego rodoviário, ferroviário e aéreo estão seguramente abaixo dos valores que terão ocorrido em 2019, 

antes da pandemia. Assim é de esperar que

superiores aos medidos nestas duas ca

parte dos recetores já se encontra sujeito a níveis indesejáveis.

5.2.3 Resultados das medições - Vibrações

No Quadro 6 estão localizados os pontos onde foram efetuadas as medições de vibração, as linhas 

sombreadas dizem respeito às medições efetuadas na fase de Estudo Prévio (2020) as restantes relativas à 

fase de Projeto de Execução (2021). Nas medições efetuadas em 2021 em cada ponto 

durante o dia e durante a noite sendo que os valores apresentados correspondem ao valor

uma das duas medições. 

A duração das medições variou consoante o ponto

medições nestes pontos houve a preocupação de caracterizar os níveis de vibração residuais e com a 

passagem das composições do metropolitano. As medições foram efetuadas em contínuo com recolha de 

dados com uma resolução temporal inferior a 1s. Desta forma a ide

vibração é clara permitindo uma comparação com a situação de vibração residual.

A campanha foi exaustiva tendo-se efetuado medições a 4 cotas diferentes do edifício da Torre Vicentina (o 

mais próximo do projeto) e em locais diferentes para melhor caracterizar a distribuição espacial de vibrações 

pela estrutura do edifício.  

 

A análise dos resultados permite concluir que: 

Os pontos 3R, 4R, 6R, 7R, e 8R verificam para o parâmetro Ln, valores superiores aos máximos legais 

para o tipo de zona em que se inserem (zona mista Ln>55 dBA). 

Os pontos 3R, 6R, 7R e 8R verificam para o parâmetro Lden, valores superiores aos máximos legais 

para o tipo de zona em que se inserem (zona mista Lden >65 dBA). 

Os pontos 1R, 2R, 5R e 9R verificam para ambos os parâmetros em análise (Ln e 

dos limites legais para o tipo da zona em que se inserem. 

Os pontos 3R e 4R são semelhantes e estão localizados a poucos metros de distância um do o

mas o ponto 3R está em linha de vista com mais fontes de ruído. 

As habitações na Rua Fernando Curado Ribeiro, Torre Vicentina e Rua Actor António Silva são as que 

verificam valores de ruído mais elevados, todas elas com valores acima do limite legal 

É importante referir que tanto as medições efetuadas em 2020, como as que foram efetuadas em 2021, 

refletem o ruído que se verificou nas datas em que estas foram feitas e em contexto de pandemia. Os valores 

ário e aéreo estão seguramente abaixo dos valores que terão ocorrido em 2019, 

antes da pandemia. Assim é de esperar que, num futuro próximo, os valores de ruído venham a ser 

iores aos medidos nestas duas campanhas. Este aspeto é particularmente relevante dado que grande 

parte dos recetores já se encontra sujeito a níveis indesejáveis. 

Vibrações 

os pontos onde foram efetuadas as medições de vibração, as linhas 

sombreadas dizem respeito às medições efetuadas na fase de Estudo Prévio (2020) as restantes relativas à 

Nas medições efetuadas em 2021 em cada ponto foram feitas medições 

do que os valores apresentados correspondem ao valor

A duração das medições variou consoante o ponto, tendo estas durado entre 30 min e 60 min. Durante as 

es nestes pontos houve a preocupação de caracterizar os níveis de vibração residuais e com a 

passagem das composições do metropolitano. As medições foram efetuadas em contínuo com recolha de 

dados com uma resolução temporal inferior a 1s. Desta forma a identificação dos eventos geradores de 

vibração é clara permitindo uma comparação com a situação de vibração residual. 

se efetuado medições a 4 cotas diferentes do edifício da Torre Vicentina (o 

ais diferentes para melhor caracterizar a distribuição espacial de vibrações 
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, valores superiores aos máximos legais 

, valores superiores aos máximos legais 

e Lden), valores dentro 

Os pontos 3R e 4R são semelhantes e estão localizados a poucos metros de distância um do outro, 

As habitações na Rua Fernando Curado Ribeiro, Torre Vicentina e Rua Actor António Silva são as que 

verificam valores de ruído mais elevados, todas elas com valores acima do limite legal para zonas 

É importante referir que tanto as medições efetuadas em 2020, como as que foram efetuadas em 2021, 

refletem o ruído que se verificou nas datas em que estas foram feitas e em contexto de pandemia. Os valores 

ário e aéreo estão seguramente abaixo dos valores que terão ocorrido em 2019, 

os valores de ruído venham a ser 

nte dado que grande 

os pontos onde foram efetuadas as medições de vibração, as linhas 

sombreadas dizem respeito às medições efetuadas na fase de Estudo Prévio (2020) as restantes relativas à 

foram feitas medições 

do que os valores apresentados correspondem ao valor máximo de cada 

min e 60 min. Durante as 

es nestes pontos houve a preocupação de caracterizar os níveis de vibração residuais e com a 

passagem das composições do metropolitano. As medições foram efetuadas em contínuo com recolha de 

ntificação dos eventos geradores de 

se efetuado medições a 4 cotas diferentes do edifício da Torre Vicentina (o 

ais diferentes para melhor caracterizar a distribuição espacial de vibrações 
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Quadro 

Ponto 
Coordenadas globais

Lat. Long.

1V 38°45'32.89"N 9° 9'45.81"W

2V 38°45'34.10"N 9° 9'45.32"W

3V 38°45'34.04"N 9° 9'46.24"W

4V 38°45'35.20"N 9° 9'29.94"W

5V 38°45'33.65"N 9° 9'44.99"W

6V 38°45'33.43"N 9° 9'46.17"W

7V 38°45'34.10"N 9° 9'45.96"W

8V 38°45'34.10"N 9° 9'45.96"W

9V 38°45'34.22"N 9° 9'45.50"W

10V 38°45'34.22"N 9° 9'45.50"W

 

Em cada local foram medidos os v

pelo menos uma passagem do metropolitano

da integração no tempo da integração dos valores instantâneos em termos energéticos “diluídos” a longo da 

duração da medição. Dado que a medição foi registada de forma contínua será possível ainda alguma análise 

subsequente que venha a mostrar

e decaimento do nível de vibrações ao longo do tempo durante a passagem de uma composição). 

As medições foram registadas em 1/3 de oitava entre os 1Hz e 200 HZ, sendo q

de medição se situa nos seguintes valores de aceleração, 0,02 mm/s

Cada medição teve a duração necessária por forma a garantir que estas incluíam os eventos mais relevantes 

e simultaneamente recolher dados méd

Note-se que os pontos 7V e 8V têm as mesmas coordenadas por terem sido efetuados no mesmo 

compartimento e tem a sua localização dentro da sala de condomínio. Para os pontos 9V e 10V também se 

verificam as mesmas coordenadas pela me

As figuras seguintes mostram a localização dos pontos sobre fotografia aérea.

 

Quadro 6 – Locais de Medição dos Níveis de Vibração

Coordenadas globais 
Descrição do ponto de monitorização

Long. 

9° 9'45.81"W Escola Alemã- muro de limite da escola em frente ao ginásio

9° 9'45.32"W Torre Vicentina nascente – garagem, junto ao pilar nascente

9° 9'46.24"W Torre Vicentina poente – garagem, junto ao pilar poente

9° 9'29.94"W Edifício da NOS do lado poente

9° 9'44.99"W Torre Vicentina – entrada da garagem

9° 9'46.17"W 
Torre Vicentina – Parque de estacionamento perto da entrada da garagem

junto ao muro que delimita o espaço ocupado pelo viaduto

9° 9'45.96"W Torre Vicentina – Sala de condomínio, no piso rés

9° 9'45.96"W 
Torre Vicentina – Sala de condomínio, no piso 

sala 

9° 9'45.50"W 
Torre Vicentina – Quarto sul/nascente do apartamento C do piso 7º, no 

parapeito da janela virada a sul

9° 9'45.50"W 
Torre Vicentina – Quarto sul/nascente do apartamento C do 

vão da parede, medição de velocidade horizontal

foram medidos os valores globais efectivos (RMS) da velocidade de vibração

pelo menos uma passagem do metropolitano, e ainda os valores máximos (pico). 

da integração no tempo da integração dos valores instantâneos em termos energéticos “diluídos” a longo da 

duração da medição. Dado que a medição foi registada de forma contínua será possível ainda alguma análise 

a a mostrar-se necessária, através da utilização dos dados existentes (por ex: aumento 

e decaimento do nível de vibrações ao longo do tempo durante a passagem de uma composição). 

As medições foram registadas em 1/3 de oitava entre os 1Hz e 200 HZ, sendo que a sensibilidade da cadeia 

de medição se situa nos seguintes valores de aceleração, 0,02 mm/s
2
 e os 5,6 mm/s

Cada medição teve a duração necessária por forma a garantir que estas incluíam os eventos mais relevantes 

e simultaneamente recolher dados médios.  

se que os pontos 7V e 8V têm as mesmas coordenadas por terem sido efetuados no mesmo 

tem a sua localização dentro da sala de condomínio. Para os pontos 9V e 10V também se 

verificam as mesmas coordenadas pela mesma razão. 

mostram a localização dos pontos sobre fotografia aérea. 
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Vibração 

Descrição do ponto de monitorização 

muro de limite da escola em frente ao ginásio 

garagem, junto ao pilar nascente 

junto ao pilar poente 

Edifício da NOS do lado poente 

entrada da garagem 

Parque de estacionamento perto da entrada da garagem, 

junto ao muro que delimita o espaço ocupado pelo viaduto-túnel 

Sala de condomínio, no piso rés-do-chão, junto ao pilar 

Sala de condomínio, no piso rés-do-chão, a meio vão da 

Quarto sul/nascente do apartamento C do piso 7º, no 

parapeito da janela virada a sul 

Quarto sul/nascente do apartamento C do piso 7º, a meio 

vão da parede, medição de velocidade horizontal 

alores globais efectivos (RMS) da velocidade de vibração, incluindo sempre 

(pico). Os valores RMS resultam 

da integração no tempo da integração dos valores instantâneos em termos energéticos “diluídos” a longo da 

duração da medição. Dado que a medição foi registada de forma contínua será possível ainda alguma análise 

se necessária, através da utilização dos dados existentes (por ex: aumento 

e decaimento do nível de vibrações ao longo do tempo durante a passagem de uma composição).  

ue a sensibilidade da cadeia 

e os 5,6 mm/s
2 
. 

Cada medição teve a duração necessária por forma a garantir que estas incluíam os eventos mais relevantes 

se que os pontos 7V e 8V têm as mesmas coordenadas por terem sido efetuados no mesmo 

tem a sua localização dentro da sala de condomínio. Para os pontos 9V e 10V também se 
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Figura 19 – Localização das medições de vibração, zona da Torre Vicentina e Escola Alemã

Figura 20 – Localização das medições de vibração, zona do edifício NOS

Os resultados obtidos, depois de calculadas as médias estão apresentadas no

sombreadas dizem respeito às medições efetuadas na fase de Estudo Prévio (2020) as restantes relativas à 

fase de Projeto de Execução (2021). 

  

 

Localização das medições de vibração, zona da Torre Vicentina e Escola Alemã

novo viaduto VL2 

Localização das medições de vibração, zona do edifício NOS, arranque do novo viaduto 

VL1 

Os resultados obtidos, depois de calculadas as médias estão apresentadas no Quadro 

sombreadas dizem respeito às medições efetuadas na fase de Estudo Prévio (2020) as restantes relativas à 
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Localização das medições de vibração, zona da Torre Vicentina e Escola Alemã, final do 

 

, arranque do novo viaduto 

Quadro 7, as linhas 

sombreadas dizem respeito às medições efetuadas na fase de Estudo Prévio (2020) as restantes relativas à 
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Ponto 

Parâmetros medidos

Vrms 

(mm/s) (mm/s)

1V 0,0265 

2V 0,0026 

3V 0,0088 

4V 0,0155 

5V 0,0186 

6V 0,0296 

7V 0,0163 

8V 0,0456 

9V 0,0123 

10V 0,018 

Nota: Vrms, corresponde à média dos valores máximos medidos durante o evento emergente, e Vmax ao valor de pico de 

velocidade. 

 

A análise dos resultados permite concluir que:

 Todos os valores de Vrms 

critério de incomodidade do LNEC é o limiar máximo 

termos de vibração; 

 Todos os valores de Vrms 

critério de danos em habitações do LNEC é o limiar máximo que sugere a inexistência de danos ou 

estes serem praticamente nulos

 Todos os valores de Vmax 

valor máximo recomendado em termos de velocidade máxima na base do edificado quando este é 

sensível e os solos são soltos ou coerentes e moles (pior condição que no presente caso não se deve 

verificar). 

 

Quadro 7 – Valores de Vibração Medidos 

Parâmetros medidos 

Descrição do pontoVmax 

(mm/s) 

0,4366 Escola Alemã – muro de limite da escola em frente ao ginásio

0,01 Torre Vicentina nascente – garagem, junto ao pilar nascente

0,037 Torre Vicentina poente – garagem, junto ao pilar poente

0,4918 
Edifício da NOS do lado poente, junto ao encontro do viaduto 

VL1 

0,065 Torre vicentina – entrada da garagem

0,117 

Torre Vicentina – Parque de estacionamento perto da entrada 

da garagem, junto ao muro que delimita o espaço ocupado 

pelo viaduto-túnel 

0,069 
Torre Vicentina – Sala de condomínio, no piso rés

junto ao pilar 

0,162 
Torre Vicentina – Sala de condomínio, no piso rés

meio vão da sala 

0,041 
Torre Vicentina – Quarto sul/nascente do apartamento C do 

piso 7º, no parapeito da janela virada a sul

0,059 

Torre Vicentina – Quarto sul/nascente do apartamento C do 

piso 7º, a meio vão da parede, medição de velocidade 

horizontal 

Vrms, corresponde à média dos valores máximos medidos durante o evento emergente, e Vmax ao valor de pico de 

A análise dos resultados permite concluir que: 

rms se encontram abaixo de 0,11 mm/s, que é o valor, que de acordo com o 

critério de incomodidade do LNEC é o limiar máximo para ausência de sensação / perceção

rms se encontram abaixo de 3,5 mm/s, que é o valor, que

critério de danos em habitações do LNEC é o limiar máximo que sugere a inexistência de danos ou 

estes serem praticamente nulos; 

max se encontram abaixo de 1,75 mm/s, que, de acordo com o critério LNEC, é o 

recomendado em termos de velocidade máxima na base do edificado quando este é 

sensível e os solos são soltos ou coerentes e moles (pior condição que no presente caso não se deve 
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Descrição do ponto 

muro de limite da escola em frente ao ginásio 

garagem, junto ao pilar nascente 

junto ao pilar poente 

Edifício da NOS do lado poente, junto ao encontro do viaduto 

entrada da garagem 

Parque de estacionamento perto da entrada 

muro que delimita o espaço ocupado 

 

Sala de condomínio, no piso rés-do-chão, 

Sala de condomínio, no piso rés-do-chão, a 

Quarto sul/nascente do apartamento C do 

piso 7º, no parapeito da janela virada a sul 

Quarto sul/nascente do apartamento C do 

piso 7º, a meio vão da parede, medição de velocidade 

Vrms, corresponde à média dos valores máximos medidos durante o evento emergente, e Vmax ao valor de pico de 

se encontram abaixo de 0,11 mm/s, que é o valor, que de acordo com o 

para ausência de sensação / perceção em 

5 mm/s, que é o valor, que de acordo com o 

critério de danos em habitações do LNEC é o limiar máximo que sugere a inexistência de danos ou 

se encontram abaixo de 1,75 mm/s, que, de acordo com o critério LNEC, é o 

recomendado em termos de velocidade máxima na base do edificado quando este é 

sensível e os solos são soltos ou coerentes e moles (pior condição que no presente caso não se deve 
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É importante referir que, tanto as medições efetuadas em 2020 

refletem os níveis de vibração verificados

Os valores de tráfego rodoviário ferroviário e aéreo est

verificaram em 2019 antes da pandemia. Assim é de esperar que à medida que, num futuro próximo, a 

situação dita “normal” seja retomada, os valores de vibração possam vir a ser super

duas campanhas.  

5.3 AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

5.3.1 Fase de Construção 

A avaliação da fase de construção foi analisada no âmbito do presente RECAPE

associados ao funcionamento da mesma, considerando os equipamentos mais ruidosos e respetivas 

potencias e os locais dos estaleiros, bem como o respetivo planea

elaborado para cumprimento da DIA, é apresentado n

suas conclusões apresentadas a seguir. 

5.3.1.1 Ruido 

 A fase mais ruidosa será a cravação de estacas;

 A fase menos ruidosa (face às atividades de obra avaliadas como mais críticas em termos de ruído) 

será a construção das fundações pilares e capitéis.

 O ponto mais crítico em termos de localização de obra será a zona d

a trincheira / túnel existente (extremo poente do viaduto, junto à Torre Vicentina)

 Os maiores valores de impacte verificar

um aumento de 3,6 dBA e 2,6 dBA

um aumento de 3,1 dBA, durante a cravação de estacas. 

Encontro do VL2 durante a cravação de estacas durará apenas 15 dias e será usado um processo de 

cravação de estacas menos ruidoso (método trado contínuo) do que nos pilares

 Os valores de impacte nos pontos medidos sugerem que 

edifício NOS será sentido o impacte das obras

período diurno. 

 A Torre Vicentina é o recetor mais exposto ao ruído de obra, em particular as fachadas viradas a sul e 

nascente. 

 

o as medições efetuadas em 2020 como as que foram efetuadas em 2021

verificados nas datas em que estas foram feitas e em contexto de pandemia. 

Os valores de tráfego rodoviário ferroviário e aéreo estariam seguramente abaixo dos valores que se 

019 antes da pandemia. Assim é de esperar que à medida que, num futuro próximo, a 

situação dita “normal” seja retomada, os valores de vibração possam vir a ser superiores aos medidos nestas 

trução foi analisada no âmbito do presente RECAPE em face dos dados objetivos 

associados ao funcionamento da mesma, considerando os equipamentos mais ruidosos e respetivas 

, bem como o respetivo planeamento da obra. O relatório especificamente 

elaborado para cumprimento da DIA, é apresentado no Anexo 4.2 do Volume Anexos do RECAPE

 

A fase mais ruidosa será a cravação de estacas; 

(face às atividades de obra avaliadas como mais críticas em termos de ruído) 

as fundações pilares e capitéis. 

O ponto mais crítico em termos de localização de obra será a zona do encontro do viaduto VL2 com 

(extremo poente do viaduto, junto à Torre Vicentina)

maiores valores de impacte verificar-se-ão na Torre Vicentina, nos pontos 3R e 4R, onde se prevê 

dBA respetivamente, e no edifício da NOS no ponto 6R onde se prevê 

,1 dBA, durante a cravação de estacas. A fase de obra de maior impacte na zona de 

VL2 durante a cravação de estacas durará apenas 15 dias e será usado um processo de 

cravação de estacas menos ruidoso (método trado contínuo) do que nos pilares.

Os valores de impacte nos pontos medidos sugerem que nas vizinhanças da Torre Vicentina e do 

edifício NOS será sentido o impacte das obras, mas durante um período reduzido

A Torre Vicentina é o recetor mais exposto ao ruído de obra, em particular as fachadas viradas a sul e 
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o as que foram efetuadas em 2021, 

nas datas em que estas foram feitas e em contexto de pandemia. 

seguramente abaixo dos valores que se 

019 antes da pandemia. Assim é de esperar que à medida que, num futuro próximo, a 

iores aos medidos nestas 

em face dos dados objetivos 

associados ao funcionamento da mesma, considerando os equipamentos mais ruidosos e respetivas 

. O relatório especificamente 

do RECAPE, sendo as 

(face às atividades de obra avaliadas como mais críticas em termos de ruído) 

encontro do viaduto VL2 com 

(extremo poente do viaduto, junto à Torre Vicentina). 

os pontos 3R e 4R, onde se prevê 

respetivamente, e no edifício da NOS no ponto 6R onde se prevê 

A fase de obra de maior impacte na zona de 

VL2 durante a cravação de estacas durará apenas 15 dias e será usado um processo de 

. 

nas vizinhanças da Torre Vicentina e do 

as durante um período reduzido e sempre no 

A Torre Vicentina é o recetor mais exposto ao ruído de obra, em particular as fachadas viradas a sul e 
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 Prevê-se que nos pontos 3R, 6R, 7R e 8R se verifiquem valores de ruído acima dos 65 dBA, valor 

máximo estabelecido na DIA

impacte das obras será nulo.

 Além destes locais, não se prevê nenhum impacte significativo em outro dos locais analisados:

o Não se prevê qualquer tipo de impacte significativo na Escola Al

o Não se prevê qualquer tipo de impacte significativo no Colégio Mira Rio ou nos prédios da Rua 

Professor Vítor Fontes, respetivamente a poente e a norte do estaleiro social.

o Não se prevê qualquer tipo de impacte significativo nos prédios na R. Fernando

Edifício R. Ator António Silva.

É importante referir que os valores apresentados neste estudo devem ser verificados e eventualmente 

revistos com base nos valores de recolhidos 

(Anexo 9 do volume Anexos 

5.3.1.2 Vibrações  

A previsão de vibrações na fase de construção tem margens de erro elevadas, pois estas estão fortemente 

dependentes dos tipos de solo que se encontram e da interação entre máquinas e solo. É, no entanto, 

provável que os locais que previsivelmente terão mai

da Torre Vicentina (junto ao encontro poente do VL2 Enc.

junto à estação). Os valores das monitorizações de vibração serão essenciais para avaliar se os 

aceitáveis ou se será preciso introduzir alguma alteração aos processos construtivos.

No entanto e com base nos valores recolhidos durante as campanhas de monitorização é efetuada uma 

avaliação e previsão de impactes do campo de vibrações, consi

metodologia descrita no documento do LNEC especificamente desenvolvido para o Metro de Lisboa.

Esta estimativa inicial, conservativa, indicará os valores que poderão ser verificados na base dos edifícios mais 

expostos à construção. De acordo com um dos documentos sugeridos pelo LNEC para o cálculo das 

vibrações com origem em trabalhos de construção civil (

Manual, Federal Transit Administration, September 2018

de vibração eficaz (Vrms) e o valor de pico

geradoras de vibração. Este método não considera o amortecimento provocado pelo solo mas apenas a 

divergência geométrica das ondas vibráticas.

curtas, inferiores a 60-80 m. 

 

se que nos pontos 3R, 6R, 7R e 8R se verifiquem valores de ruído acima dos 65 dBA, valor 

máximo estabelecido na DIA, no entanto os pontos 7R e 8R já se encontram acima deste valor e o 

impacte das obras será nulo. 

Além destes locais, não se prevê nenhum impacte significativo em outro dos locais analisados:

Não se prevê qualquer tipo de impacte significativo na Escola Alemã; 

Não se prevê qualquer tipo de impacte significativo no Colégio Mira Rio ou nos prédios da Rua 

Professor Vítor Fontes, respetivamente a poente e a norte do estaleiro social.

Não se prevê qualquer tipo de impacte significativo nos prédios na R. Fernando

Edifício R. Ator António Silva. 

É importante referir que os valores apresentados neste estudo devem ser verificados e eventualmente 

revistos com base nos valores de recolhidos nas campanhas de monitorização, previstas no PGM 

 do RECAPE). 

A previsão de vibrações na fase de construção tem margens de erro elevadas, pois estas estão fortemente 

dependentes dos tipos de solo que se encontram e da interação entre máquinas e solo. É, no entanto, 

provável que os locais que previsivelmente terão maior exposição na fase de construção serão a vizinhança 

da Torre Vicentina (junto ao encontro poente do VL2 Enc.-VL2) e vizinhança do edifício NOS (no P1 do VL1, 

junto à estação). Os valores das monitorizações de vibração serão essenciais para avaliar se os 

aceitáveis ou se será preciso introduzir alguma alteração aos processos construtivos.

No entanto e com base nos valores recolhidos durante as campanhas de monitorização é efetuada uma 

avaliação e previsão de impactes do campo de vibrações, considerando, para a fase de construção, a 

metodologia descrita no documento do LNEC especificamente desenvolvido para o Metro de Lisboa.

Esta estimativa inicial, conservativa, indicará os valores que poderão ser verificados na base dos edifícios mais 

à construção. De acordo com um dos documentos sugeridos pelo LNEC para o cálculo das 

vibrações com origem em trabalhos de construção civil (Transit Noise and Vibration Impact Assessment 

Manual, Federal Transit Administration, September 2018), foi feita a estimativa do nível máximo de velocidade 

(Vrms) e o valor de pico (Vmax) associado a cada uma das operações potencialmente mais 

geradoras de vibração. Este método não considera o amortecimento provocado pelo solo mas apenas a 

geométrica das ondas vibráticas., sendo muito usado e com bons resultados 
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se que nos pontos 3R, 6R, 7R e 8R se verifiquem valores de ruído acima dos 65 dBA, valor 

, no entanto os pontos 7R e 8R já se encontram acima deste valor e o 

Além destes locais, não se prevê nenhum impacte significativo em outro dos locais analisados: 

Não se prevê qualquer tipo de impacte significativo no Colégio Mira Rio ou nos prédios da Rua 

Professor Vítor Fontes, respetivamente a poente e a norte do estaleiro social. 

Não se prevê qualquer tipo de impacte significativo nos prédios na R. Fernando Curado Ribeiro e 

É importante referir que os valores apresentados neste estudo devem ser verificados e eventualmente 

nas campanhas de monitorização, previstas no PGM  

A previsão de vibrações na fase de construção tem margens de erro elevadas, pois estas estão fortemente 

dependentes dos tipos de solo que se encontram e da interação entre máquinas e solo. É, no entanto, 

or exposição na fase de construção serão a vizinhança 

VL2) e vizinhança do edifício NOS (no P1 do VL1, 

junto à estação). Os valores das monitorizações de vibração serão essenciais para avaliar se os níveis são 

aceitáveis ou se será preciso introduzir alguma alteração aos processos construtivos. 

No entanto e com base nos valores recolhidos durante as campanhas de monitorização é efetuada uma 

derando, para a fase de construção, a 

metodologia descrita no documento do LNEC especificamente desenvolvido para o Metro de Lisboa. 

Esta estimativa inicial, conservativa, indicará os valores que poderão ser verificados na base dos edifícios mais 

à construção. De acordo com um dos documentos sugeridos pelo LNEC para o cálculo das 

Transit Noise and Vibration Impact Assessment 

stimativa do nível máximo de velocidade 

associado a cada uma das operações potencialmente mais 

geradoras de vibração. Este método não considera o amortecimento provocado pelo solo mas apenas a 

, sendo muito usado e com bons resultados para distâncias mais 
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Em termos do edificado mais exposto à construção, e respetivos utilizadores, foram considerados a 

Vicentina (nascente e poente), o muro exterior da 

sido estimados os níveis de vibração na base d

Para a realização destas estimativas iniciais foi utilizada uma metodologia sugerida 

especificamente desenvolvido para o Metro de Lisbo

pico (vmax) e velocidade eficaz (vrms) em função 

considerando as operações de construção avaliad

Foi assim feita a estimativa do nível máximo de velocidade de vibração e 

uma das operações potencialmente mais geradoras de vibração

correspondem à cravação de estacas com broca (bored pilling)

carregados e também à utilização de martelo pneumático

de incomodidade e a distâncias inferiores a 5

Dado não existir atualmente Legislação que limite o nível de vibraçõe

usados como critérios majorantes as notas técnicas do LNEC que estabelecem os níveis máximos a que 

podem estar sujeitas as edificações em função d

estrutural do edifício e que são agrupados da seguinte forma:

 Avaliação da reação do ser humano às vibrações definida como Critério de Incomodidade;

 Avaliação dos possíveis danos causados no edificado dev

definidos como Critérios de Danos nas Edificações.

Assim e considerando a execução de estacas (mais críticas) e a movimentação de veículos pesados 

carregados na fase de obra verifica-se que

próximos (Torre Vicentina nascente e poente,

muito inferiores aos limites definidos pelo LNEC para

 a vibrações impulsivas (0,74 mm/s dura

frente ao Ginásio, face ao critério mínimo do LNEC de 1,75

incoerentes soltos e coerentes moles e sendo este valor inferior nos restantes edifícios consider

dada a maior distância ao equipamento/operação;

 a vibrações contínuas (0,19 mm/s também durante a cravação de estacas e no mesmo muro, face 

aos 3,5 mm/s do critério do LNEC em que os efeitos nas estruturas seriam praticamente nulos

sendo este valor inferior nos restantes edifícios considerados, dada a maior distância ao 

equipamento/operação. 

Os níveis de vibração estimados na base

estabelecidos pelo LNEC. De facto, mesmo na atividade mai

da Escola Alemã frente ao Ginásio e na base do edifício da NOS, 

 

Em termos do edificado mais exposto à construção, e respetivos utilizadores, foram considerados a 

o muro exterior da Escola Alemã e também o Edifício NOS (poente

níveis de vibração na base destes edifícios mais próximos. 

Para a realização destas estimativas iniciais foi utilizada uma metodologia sugerida no documento do LN

especificamente desenvolvido para o Metro de Lisboa e considerados os valores indicativos de velocidade de 

) em função da distância ao equipamento/operação em questão 

de construção avaliadas como mais críticas.  

feita a estimativa do nível máximo de velocidade de vibração e do valor de pico associado a cada 

uma das operações potencialmente mais geradoras de vibração, que de acordo com a literatura, 

as com broca (bored pilling), à movimentação de 

martelo pneumático (mas sendo este último apenas percetível a nível 

de incomodidade e a distâncias inferiores a 5 m, situação que nunca se coloca). 

atualmente Legislação que limite o nível de vibrações junto de recetores sensíveis, têm sido 

omo critérios majorantes as notas técnicas do LNEC que estabelecem os níveis máximos a que 

em função da resposta do ser humano a vibrações e da 

são agrupados da seguinte forma: 

Avaliação da reação do ser humano às vibrações definida como Critério de Incomodidade;

Avaliação dos possíveis danos causados no edificado devido a vibrações contínuas ou impulsivas, 

definidos como Critérios de Danos nas Edificações. 

Assim e considerando a execução de estacas (mais críticas) e a movimentação de veículos pesados 

se que os níveis de vibração estimados na base dos edifícios mais 

rre Vicentina nascente e poente, muro da Escola Alemã e também o Edifício NOS poente

muito inferiores aos limites definidos pelo LNEC para danos em estruturas devido: 

mm/s durante a cravação de estacas, no muro exterior da Escola Alemã 

frente ao Ginásio, face ao critério mínimo do LNEC de 1,75 mm/s para construções sensíveis e solos 

incoerentes soltos e coerentes moles e sendo este valor inferior nos restantes edifícios consider

dada a maior distância ao equipamento/operação; 

mm/s também durante a cravação de estacas e no mesmo muro, face 

mm/s do critério do LNEC em que os efeitos nas estruturas seriam praticamente nulos

inferior nos restantes edifícios considerados, dada a maior distância ao 

s níveis de vibração estimados na base destes edifícios respeitam também os critérios de incomodidade 

estabelecidos pelo LNEC. De facto, mesmo na atividade mais crítica de cravação de estacas

da Escola Alemã frente ao Ginásio e na base do edifício da NOS, poderão ser percetíveis ao ser humano, mas 
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Em termos do edificado mais exposto à construção, e respetivos utilizadores, foram considerados a Torre 

e também o Edifício NOS (poente), tendo 

no documento do LNEC 

valores indicativos de velocidade de 

distância ao equipamento/operação em questão e 

o valor de pico associado a cada 

, que de acordo com a literatura, 

movimentação de veículos pesados 

(mas sendo este último apenas percetível a nível 

s junto de recetores sensíveis, têm sido 

omo critérios majorantes as notas técnicas do LNEC que estabelecem os níveis máximos a que 

a resposta do ser humano a vibrações e da segurança 

Avaliação da reação do ser humano às vibrações definida como Critério de Incomodidade; 

ido a vibrações contínuas ou impulsivas, 

Assim e considerando a execução de estacas (mais críticas) e a movimentação de veículos pesados 

imados na base dos edifícios mais 

e também o Edifício NOS poente) são 

nte a cravação de estacas, no muro exterior da Escola Alemã 

mm/s para construções sensíveis e solos 

incoerentes soltos e coerentes moles e sendo este valor inferior nos restantes edifícios considerados, 

mm/s também durante a cravação de estacas e no mesmo muro, face 

mm/s do critério do LNEC em que os efeitos nas estruturas seriam praticamente nulos e 

inferior nos restantes edifícios considerados, dada a maior distância ao 

destes edifícios respeitam também os critérios de incomodidade 

s crítica de cravação de estacas, no muro exterior 

percetíveis ao ser humano, mas 
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não afetando condições de trabalho ou outras (respetivamente 0,19

0,11 mm/s em que há ausência de sensação, não havendo qualquer perceção), ou seja, 

maioria dos casos, sequer percetíveis aos utilizadores destes edifícios

Refira-se que os níveis de vibração deverão ser diferentes em todos os pisos e comparti

mais expostos analisados, podendo haver fenómenos de amplificação de vibração que tipicamente ocorrem 

nas frequências de ressonância do edifício. De acordo com as medições de Vibração efetuadas no estudo 

prévio a ampliação de vibrações

10Hz, e os 31,5 HZ e os 40 HZ para vibração vertical. Documentos, listados pelo documento do LNEC para o 

Metro de Lisboa, sugerem igualmente esta possibilidade

de oitava, verificou-se uma redução dos níveis de vibração sempre que a distância ao solo aumenta. 

Note-se, no entanto, que estes são valores indicativos, já que diferentes metodologias de cálculo reportam 

valores medidos em campo significativamente díspares

significativos resultantes da vibração com origem nas operações de construção

monitorização de vibrações seja efetuada e os respetivos dados analisados por for

ajuste ao modelo de previsão ou não.

Deste modo, não se preveem quaisquer medidas de minimização nesta fase, para além do indicado na DIA. 

No entanto e em termos de processo de obra é assim essencial que se cumpram os horários es

na DIA, garantindo que as obras só decorram durante o período diurno (7h

durante aproximadamente 11h/dia, sendo este valor relativo ao período de funcionamento dos 

equipamentos; e que o equipamento seja verificado de modo a garantir 

ruído/vibração do que o programado.

construção que reduzem o risco de vibrações e que deverão ser mantidas em

de trado contínuo, que é menos gerador de vibrações e ruído

Vicentina; relocalização do estaleiro industrial, afastando

individuais nos trabalhos de demolição

mantendo a geração de vibrações a uma cota mais próxima da superfície

Uma vez mais se refere que se as campanhas de monitorização 

Anexos do RECAPE) mostrarem que os valores medidos estão acima dos previstos e além do desejável, 

deverão ser estudadas e implementadas medidas corretivas.

5.3.2 Fase de Exploração 

A avaliação de impactes da fase de exploração constitui

próprio projeto, validando as soluções

Campo Grande decorrente da introdução dos dois novos viadutos

VL2 vai ficar da Torre Vicentina e as manifestações de incomodidade, por parte dos moradores do edifício, 

 

não afetando condições de trabalho ou outras (respetivamente 0,19 mm/s e 0,13

mm/s em que há ausência de sensação, não havendo qualquer perceção), ou seja, 

sequer percetíveis aos utilizadores destes edifícios. 

s níveis de vibração deverão ser diferentes em todos os pisos e comparti

mais expostos analisados, podendo haver fenómenos de amplificação de vibração que tipicamente ocorrem 

nas frequências de ressonância do edifício. De acordo com as medições de Vibração efetuadas no estudo 

prévio a ampliação de vibrações poderá ocorrer nos 50Hz para vibração lateral de paredes e entre os 8Hz

10Hz, e os 31,5 HZ e os 40 HZ para vibração vertical. Documentos, listados pelo documento do LNEC para o 

Metro de Lisboa, sugerem igualmente esta possibilidade. No entanto, na grande 

se uma redução dos níveis de vibração sempre que a distância ao solo aumenta. 

e estes são valores indicativos, já que diferentes metodologias de cálculo reportam 

o significativamente díspares. Assim e apesar de não se preverem 

significativos resultantes da vibração com origem nas operações de construção

monitorização de vibrações seja efetuada e os respetivos dados analisados por for

ajuste ao modelo de previsão ou não. 

Deste modo, não se preveem quaisquer medidas de minimização nesta fase, para além do indicado na DIA. 

No entanto e em termos de processo de obra é assim essencial que se cumpram os horários es

na DIA, garantindo que as obras só decorram durante o período diurno (7h-20h) 

durante aproximadamente 11h/dia, sendo este valor relativo ao período de funcionamento dos 

; e que o equipamento seja verificado de modo a garantir 

ruído/vibração do que o programado. Destacam-se ainda as medidas já adotadas, quer no projeto quer na 

construção que reduzem o risco de vibrações e que deverão ser mantidas em fase de obra (

, que é menos gerador de vibrações e ruído na execução do encontro do VL2, junto à Torre 

Vicentina; relocalização do estaleiro industrial, afastando-o da Torre Vicentina, uso de ma

de demolição e a subida dos maciços de fundação, diminuindo os trabalhos e 

geração de vibrações a uma cota mais próxima da superfície). 

Uma vez mais se refere que se as campanhas de monitorização previstas no PGM (

mostrarem que os valores medidos estão acima dos previstos e além do desejável, 

deverão ser estudadas e implementadas medidas corretivas. 

A avaliação de impactes da fase de exploração constituiu uma avaliação que se r

próprio projeto, validando as soluções adotadas. Essa avaliação incide na zona a poente da Estação do 

Campo Grande decorrente da introdução dos dois novos viadutos, onde a proximidade a que o novo viaduto 

na e as manifestações de incomodidade, por parte dos moradores do edifício, 
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mm/s e 0,13 mm/s face ao limite de 

mm/s em que há ausência de sensação, não havendo qualquer perceção), ou seja, não sendo, na 

s níveis de vibração deverão ser diferentes em todos os pisos e compartimentos dos edifícios 

mais expostos analisados, podendo haver fenómenos de amplificação de vibração que tipicamente ocorrem 

nas frequências de ressonância do edifício. De acordo com as medições de Vibração efetuadas no estudo 

poderá ocorrer nos 50Hz para vibração lateral de paredes e entre os 8Hz-

10Hz, e os 31,5 HZ e os 40 HZ para vibração vertical. Documentos, listados pelo documento do LNEC para o 

na grande maioria das bandas de 1/3 

se uma redução dos níveis de vibração sempre que a distância ao solo aumenta.  

e estes são valores indicativos, já que diferentes metodologias de cálculo reportam 

. Assim e apesar de não se preverem impactes 

significativos resultantes da vibração com origem nas operações de construção, é indispensável que a 

monitorização de vibrações seja efetuada e os respetivos dados analisados por forma a decidir se é feito um 

Deste modo, não se preveem quaisquer medidas de minimização nesta fase, para além do indicado na DIA. 

No entanto e em termos de processo de obra é assim essencial que se cumpram os horários estabelecidos 

20h) e que o façam apenas 

durante aproximadamente 11h/dia, sendo este valor relativo ao período de funcionamento dos 

; e que o equipamento seja verificado de modo a garantir que este não emite mais 

se ainda as medidas já adotadas, quer no projeto quer na 

fase de obra (uso do método 

na execução do encontro do VL2, junto à Torre 

uso de martelos pneumáticos 

e a subida dos maciços de fundação, diminuindo os trabalhos e 

previstas no PGM (Anexo 9 do volume 

mostrarem que os valores medidos estão acima dos previstos e além do desejável, 

u uma avaliação que se realizou no âmbito do 

. Essa avaliação incide na zona a poente da Estação do 

proximidade a que o novo viaduto 

na e as manifestações de incomodidade, por parte dos moradores do edifício, 
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relativamente à circulação de comboios no v

na componente ruído e vibrações (ver 

impacte da cada uma das componentes e definir as medidas de minimização que reduzam a propagação 

para o edifício em questão.  

Na parte nascente da Estação do Campo Grande,

repercussões no essencial associadas à fase de construção reforçando os pórticos de fixação

a estação (aérea) e respetiva cobertura em apenas 16,5 m e sem alterações com significado face à situação 

existente e forma de funcionamento da 

se apresenta no Anexo 4.3 do volume Anexos

Seguidamente sintetizam-se as conclusões desses estudos quanto ao Ruido e às Vibrações.

5.3.2.1 Ruído 

Na zona a poente da estação onde se verificam as intervenções 

suscetíveis de causar impactes para os recetores da envolvente, tem

avaliação de projeto realizada (relatório de Acondicionamento Acústico no 

RECAPE):  

i. Na ausência de medidas de atenuação sonora, a exposição da fachada sul da Torre Vicentina 

registará acréscimo significativo. Ao nível do 7º piso, os níveis, 

e 69 dB(A), respetivamente.  

Comparando a Situação Atual (viaduto atual), com a Situação Futura (viaduto novo), sem medidas de 

minimização, verifica-se que o novo viaduto acresce a exposição ao ruído da fachada do edifício, 

entre 2 dB(A) a 8 dB(A), consoante os pisos.

ii. Considerando as medidas de atenuação sonora previstas

palmilhas microcelulares com dissipação de energia acrescida

exposição ao ruído da fachada reduzir

respetivamente.  

Estes níveis, assim como o nível 

regulamentares de exposição ao ruído de recetores sensíveis situados em ‘zonas mistas’, como é o 

caso, pelo que não configuram a ocorrência de impacte na componente acústica do ambiente.

Com as medidas de minimização, verifica

ruído da fachada do edifício, pelo contrário, a exposição ao ruído da fachada decresce

15 dB(A), consoante os pisos.  

iii. No caso da Escola Alemã os níveis de exp

 

relativamente à circulação de comboios no viaduto atual, determinaram a realização de um estudo específico 

(ver Anexo 4.3 do volume Anexos do RECAPE), por forma a determinar o 

impacte da cada uma das componentes e definir as medidas de minimização que reduzam a propagação 

parte nascente da Estação do Campo Grande, as intervenções que ocorrem nas estruturas existentes, c

repercussões no essencial associadas à fase de construção reforçando os pórticos de fixação

e respetiva cobertura em apenas 16,5 m e sem alterações com significado face à situação 

existente e forma de funcionamento da estação, foram também alvo da realização de estudo específico que 

Anexos do RECAPE.  

e as conclusões desses estudos quanto ao Ruido e às Vibrações.

onde se verificam as intervenções de projeto que mais alteram a zona e são 

causar impactes para os recetores da envolvente, tem-se o seguinte, de acordo com a 

o de Acondicionamento Acústico no Anexo 4.3 do volume 

Na ausência de medidas de atenuação sonora, a exposição da fachada sul da Torre Vicentina 

registará acréscimo significativo. Ao nível do 7º piso, os níveis, Ld e Lden, situar-se

Comparando a Situação Atual (viaduto atual), com a Situação Futura (viaduto novo), sem medidas de 

se que o novo viaduto acresce a exposição ao ruído da fachada do edifício, 

entre 2 dB(A) a 8 dB(A), consoante os pisos. 

medidas de atenuação sonora previstas (travessas bi-bloco com “pantufas” 

palmilhas microcelulares com dissipação de energia acrescida, bem como a cobertura do viaduto)

exposição ao ruído da fachada reduzir-se-á para níveis, Ld e Lden, em torno de 50 e 52 dB(A), 

Estes níveis, assim como o nível Ln, são inferiores em mais de 10 dB(A) relativamente aos limites 

regulamentares de exposição ao ruído de recetores sensíveis situados em ‘zonas mistas’, como é o 

configuram a ocorrência de impacte na componente acústica do ambiente.

medidas de minimização, verifica-se assim que o novo viaduto não acresce a exposição ao 

ruído da fachada do edifício, pelo contrário, a exposição ao ruído da fachada decresce

s níveis de exposição ao ruído serão inferiores aos limites regulamentares.
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a realização de um estudo específico 

, por forma a determinar o 

impacte da cada uma das componentes e definir as medidas de minimização que reduzam a propagação 

estruturas existentes, com 

repercussões no essencial associadas à fase de construção reforçando os pórticos de fixação e prolongando 

e respetiva cobertura em apenas 16,5 m e sem alterações com significado face à situação 

foram também alvo da realização de estudo específico que 

e as conclusões desses estudos quanto ao Ruido e às Vibrações. 

alteram a zona e são 

se o seguinte, de acordo com a 

do volume Anexos do 

Na ausência de medidas de atenuação sonora, a exposição da fachada sul da Torre Vicentina 

se-ão em torno de 68 

Comparando a Situação Atual (viaduto atual), com a Situação Futura (viaduto novo), sem medidas de 

se que o novo viaduto acresce a exposição ao ruído da fachada do edifício, 

bloco com “pantufas” e 

cobertura do viaduto), a 

, em torno de 50 e 52 dB(A), 

, são inferiores em mais de 10 dB(A) relativamente aos limites 

regulamentares de exposição ao ruído de recetores sensíveis situados em ‘zonas mistas’, como é o 

configuram a ocorrência de impacte na componente acústica do ambiente. 

que o novo viaduto não acresce a exposição ao 

ruído da fachada do edifício, pelo contrário, a exposição ao ruído da fachada decresce entre 9 a  

serão inferiores aos limites regulamentares. 
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Na zona nascente da Estação do Campo Grande

acústico realizado, que também se apresenta no 

apenas os equipamentos eletromecânicos previstos para instalação no exterior do edifício e a passagem do 

metro poderão provocar algum incómodo nos recetores sensíve

O nível de potência sonora total, 

funcionamento simultâneo na sua máxima potência, é de 63,1

mais próximo na Rua Ator António

equipamentos instalados na cobertura do edifício é de 33,6

de 33,6 e 39,9 dB(A), respetivamente (considerando o funcionamento notu

mais desfavorável). 

Dados os níveis Ld e Lden atuais,

funcionamento noturno e o funcionamento simul

e Lden verificados atualmente na zona de implantação da estação, que se situam acima dos 60 e dos 

70 dB(A), respetivamente. 

De referir que o prolongamento do cais nascente da estação 

metro do ponto sensível mais próxim

existente, distando cerca de 30m, em linha horizontal, do recetor sensível m

um edifício de escritórios. 

Da passagem do metro resulta um valor de 64 a 59 dB

20 m da fonte e um valor 59 a 52 dB

que serão assim menores num recetor colocado a 30

geométrica. 

De referir todavia que o nível de ruído no cais será minimizado pela aplicação de barreiras acústicas em todo 

o comprimento do aumento da plataforma, ao nível dos carris, como já sucede no troço atualmente 

existente, permitindo reduzir em 10 dB

Face ao ruído do metro, o ruído do funcionamento dos equipamentos é desprezível (a soma dos dois níveis 

sonoros é igual ao nível sonoro isolado verificado durante a passagem do metro).

 

da Estação do Campo Grande e conforme também o relatório de acondicionamento 

se apresenta no Anexo 4.3 do volume Anexos do 

apenas os equipamentos eletromecânicos previstos para instalação no exterior do edifício e a passagem do 

metro poderão provocar algum incómodo nos recetores sensíveis mais próximos (rua Ator António Silva).

O nível de potência sonora total, Lw, dos equipamentos eletromecânicos a instalar, quando em 

funcionamento simultâneo na sua máxima potência, é de 63,1 dB(A). A 30 m de distância (recetor sensíve

António Silva), o nível sonoro contínuo equivalente, 

equipamentos instalados na cobertura do edifício é de 33,6 dB(), resultando em valores dos índices 

, respetivamente (considerando o funcionamento noturno dos equipamentos 

atuais, o funcionamento destes equipamentos –

funcionamento noturno e o funcionamento simultâneo e na sua máxima potência 

verificados atualmente na zona de implantação da estação, que se situam acima dos 60 e dos 

gamento do cais nascente da estação não irá alterar a distância de passagem do 

mais próximo, sendo alias o prolongamento do cais feito para

cerca de 30m, em linha horizontal, do recetor sensível mais próximo que corresponde a 

Da passagem do metro resulta um valor de 64 a 59 dB(A) para o índice Lden, para distâncias entre 14

m da fonte e um valor 59 a 52 dB(A) para o índice Ln, para distâncias entre 14

que serão assim menores num recetor colocado a 30 m de distância, devido ao efeito de atenuação 

De referir todavia que o nível de ruído no cais será minimizado pela aplicação de barreiras acústicas em todo 

o comprimento do aumento da plataforma, ao nível dos carris, como já sucede no troço atualmente 

existente, permitindo reduzir em 10 dB(A) o nível sonoro sentido no cais. 

Face ao ruído do metro, o ruído do funcionamento dos equipamentos é desprezível (a soma dos dois níveis 

sonoros é igual ao nível sonoro isolado verificado durante a passagem do metro). 
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e conforme também o relatório de acondicionamento 

do RECAPE, considera-se que 

apenas os equipamentos eletromecânicos previstos para instalação no exterior do edifício e a passagem do 

próximos (rua Ator António Silva). 

, dos equipamentos eletromecânicos a instalar, quando em 

m de distância (recetor sensível 

), o nível sonoro contínuo equivalente, LAeq, provocado pelos 

, resultando em valores dos índices Ld e Lden 

rno dos equipamentos – situação 

– mesmo considerando o 

tâneo e na sua máxima potência - não alterará os índices Ld 

verificados atualmente na zona de implantação da estação, que se situam acima dos 60 e dos  

não irá alterar a distância de passagem do 

o prolongamento do cais feito para a zona de linha já 

ais próximo que corresponde a 

, para distâncias entre 14 m e  

, para distâncias entre 14 m e 20 m da fonte, níveis 

m de distância, devido ao efeito de atenuação 

De referir todavia que o nível de ruído no cais será minimizado pela aplicação de barreiras acústicas em todo 

o comprimento do aumento da plataforma, ao nível dos carris, como já sucede no troço atualmente 

Face ao ruído do metro, o ruído do funcionamento dos equipamentos é desprezível (a soma dos dois níveis 
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Figura 21 – Localização do aumento do Cais Nascente e localização do ponto sensível mais próximo, 

Fonte: 

Face ao recetor sensível mais próximo, que não sendo de habitação, mas que logo a seguir tem já edifícios 

de habitação, e considerando um nível sonoro contínuo equivalente, 

quartos e zonas de estar das habitações de 35

25 dB(A) para o período noturno e um índice de isolamento sonoro a sons de condução aérea exterior, 

D2m,nT,w para as fachadas das habitações igual ao limite 

33 dB(A) ≈ 28 dB(A) (situação mais desfavorável), 

ambiente determinado durante a ocorrência do ruído particular da atividade em avaliação e o valor do 

indicador LAeq do ruído residual para cada um dos períodos regulamentares será o apresentado no

Quadro 8. 

Quadro 8

Período LAeq Atividade (dB(A)) D2m,nt,w

Diurno* 54,0 

Entardecer* 53,0 

Noturno 52,0 

Em relação à situação de sobre-exposição 

autarquias a responsabilidade da elaboração e implementação de planos de redução do ruído, conforme 

Artigo 8º e Artigo 9º deste diploma, do qual se transcrev

 

Localização do aumento do Cais Nascente e localização do ponto sensível mais próximo, 

Fonte: Google Maps, Maio 2021 

Face ao recetor sensível mais próximo, que não sendo de habitação, mas que logo a seguir tem já edifícios 

de habitação, e considerando um nível sonoro contínuo equivalente, LAeq, de conforto no interior dos 

quartos e zonas de estar das habitações de 35 dB(A) para o período diurno, 30 dB(A)

para o período noturno e um índice de isolamento sonoro a sons de condução aérea exterior, 

para as fachadas das habitações igual ao limite mínimo regulamentar em vigor de 

(situação mais desfavorável), a diferença entre o valor do indicador 

ambiente determinado durante a ocorrência do ruído particular da atividade em avaliação e o valor do 

do ruído residual para cada um dos períodos regulamentares será o apresentado no

8 – Verificação do Artigo 13º do RRAE 

2m,nt,w (dB(A)) LAeq (dB(A)) LAeq Residual (dB(A

28 26,0 35 

28 27,6 30 

28 28,0 25 

exposição que atualmente já se verifica na zona o RGR remete para as 

autarquias a responsabilidade da elaboração e implementação de planos de redução do ruído, conforme 

Artigo 8º e Artigo 9º deste diploma, do qual se transcreve abaixo o ponto 1 do Artigo 8º:

Prolongamento do 

Cais Nascente 

Recetor sensível 
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Localização do aumento do Cais Nascente e localização do ponto sensível mais próximo, 

Face ao recetor sensível mais próximo, que não sendo de habitação, mas que logo a seguir tem já edifícios 

, de conforto no interior dos 

) para o entardecer e  

para o período noturno e um índice de isolamento sonoro a sons de condução aérea exterior, 

regulamentar em vigor de  

a diferença entre o valor do indicador LAeq do ruído 

ambiente determinado durante a ocorrência do ruído particular da atividade em avaliação e o valor do 

do ruído residual para cada um dos períodos regulamentares será o apresentado no  

A)) Diferença 

3,0 (≤5) 

3,6 (≤4) 

3,0 (≤3) 

o RGR remete para as 

autarquias a responsabilidade da elaboração e implementação de planos de redução do ruído, conforme 

e abaixo o ponto 1 do Artigo 8º: 
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1 – As zonas sensíveis ou mistas com ocupação expostas a ruído ambiente exterior que exceda os valores limite 

fixados no artigo 11º devem ser objecto de planos municipais de redução de ruído, cuja elaboração é da 

responsabilidade das câmaras municipais.

5.3.2.2 Vibrações 

Com o novo viaduto a poente da estação do Campo Grande o

considerando o isolamento proporcionado pela utilização de travessas bi

microcelulares com dissipação de energia acrescida, são aceitávei

(1989), que define os limites máximos do espectro de valores efetivos da velocidade, por bandas de 1/3 de 

oitava, como pelo critério LNEC geralmente aceite para os limites admissíveis para o valor global da 

velocidade.  

O som gerado pelas vibrações previstas (ruído estrutural) no quarto SE do apartamento também a SE do 7.º 

andar, e também nos restantes locais estudados virá a ser, só por si, muito inferior a 

passar despercebido dos moradores.

Após a entrada em exploração da linha no novo viaduto, devem realizar

conforme o Plano de Monitorização que integra o RECAPE (

justeza das previsões feitas e da boa execução do proje

5.4 CONCLUSÃO 

A avaliação do descritor Ruído e Vibrações mostra não haver 

envolvente, decorrente da exploração 

preconizadas.  

Prevê-se a monitorização dos impact

se apresenta já no Anexo 9 do Volume 

  

 

mistas com ocupação expostas a ruído ambiente exterior que exceda os valores limite 

fixados no artigo 11º devem ser objecto de planos municipais de redução de ruído, cuja elaboração é da 

responsabilidade das câmaras municipais. 

o a poente da estação do Campo Grande os valores previstos da velocidade de vibração, 

considerando o isolamento proporcionado pela utilização de travessas bi-bloco com “pantufas” e palmilhas 

microcelulares com dissipação de energia acrescida, são aceitáveis, tanto pelo critério da norma ISO 2631

(1989), que define os limites máximos do espectro de valores efetivos da velocidade, por bandas de 1/3 de 

oitava, como pelo critério LNEC geralmente aceite para os limites admissíveis para o valor global da 

O som gerado pelas vibrações previstas (ruído estrutural) no quarto SE do apartamento também a SE do 7.º 

andar, e também nos restantes locais estudados virá a ser, só por si, muito inferior a 

passar despercebido dos moradores. 

Após a entrada em exploração da linha no novo viaduto, devem realizar-se novas medições de vibração, 

conforme o Plano de Monitorização que integra o RECAPE (Anexo 9 do Volume 

justeza das previsões feitas e da boa execução do projeto. 

A avaliação do descritor Ruído e Vibrações mostra não haver no geral impactes com significado para a 

envolvente, decorrente da exploração e construção do projeto com as medidas de minimização 

a monitorização dos impactes na fase de construção e da fase de exploração, conforme plano que 

do Volume Anexos do RECAPE, para acompanhamento e validação da situação. 
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mistas com ocupação expostas a ruído ambiente exterior que exceda os valores limite 

fixados no artigo 11º devem ser objecto de planos municipais de redução de ruído, cuja elaboração é da 

s valores previstos da velocidade de vibração, 

bloco com “pantufas” e palmilhas 

s, tanto pelo critério da norma ISO 2631-2 

(1989), que define os limites máximos do espectro de valores efetivos da velocidade, por bandas de 1/3 de 

oitava, como pelo critério LNEC geralmente aceite para os limites admissíveis para o valor global da 

O som gerado pelas vibrações previstas (ruído estrutural) no quarto SE do apartamento também a SE do 7.º 

andar, e também nos restantes locais estudados virá a ser, só por si, muito inferior a LA = 30 dB(A), devendo 

se novas medições de vibração, 

do Volume Anexos), para avaliar da 

impactes com significado para a 

do projeto com as medidas de minimização 

es na fase de construção e da fase de exploração, conforme plano que 

do RECAPE, para acompanhamento e validação da situação.  
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6. PAISAGEM 

6.1 INTRODUÇÃO 

No âmbito da Paisagem importa avaliar os impactes associados às novas zonas de intervenção a nascente da 

Estação do Campo Grande. Face também às alterações introduzidas no projeto sujeito a AIA e 

nomeadamente em termos dos viadutos, com alterações pontuais nos pilares

estaleiro de obra, importa atualizar e inventariar os elementos arbóreos a abater e a transplantar. 

O Projeto de Arquitetura Paisagista, que acompanha

procede à proposta de integração com atualização face ao constante no EIA.

6.2 SÍNTESE E ATUALIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REF

6.2.1 Enquadramento  

O conjunto da Estação de Metro do Campo Grande e respetivos viadutos (novos e atuais) insere

banda urbanizada relativamente consolidada, com for

estabelecimentos de ensino.  

De entre a intricada rede de vias de que se destaca a 2ª Circular, a sul da estação e a Av. Padre Cruz, com ela 

articulada e intercetada pelo projeto sob a forma de viaduto, s

separadores rodoviários que absorvem as diferenças altimétricas e moldam as zonas também utilizadas para 

os apoios dos elementos estruturantes dos viadutos existentes e dos propostos. Salienta

espaço verde de enquadramento do Edifício da NOS (a sul da estação), com árvores de grande porte e 

extensas e maciças manchas arbustivas, que dada a proximidade à estação de Metro e ao interface 

Metro/Carris, é atravessado e muito utilizado pelos utentes daqueles 

A nascente da Estação de Metro Campo Grande, onde se localizam as novas intervenções de prolongamento 

da estação, em 16,5 m e respetiva cobertura, e o ref

existência de arruamentos urbanos que ladeiam a infraestrutura do metropolitano (Rua Cipriano Dourado, de 

sentido norte – sul, e perpendicularmente a esta, as Ruas Fernando Curado Ribeiro e Ator António Silva, 

respetivamente a norte e a sul dos viadutos do metropolitano para nascente da estação). 

Sob estes viadutos existentes, referência ainda para um parque de estacionamento automóvel, com uma área 

de cerca de 2 665 m
2
, limitado a Poente pela Rua Cipriano Dourado, a Sul pela Rua

Nascente pela Alameda das Linhas de Torres e a Norte pela Rua Fernando Curado Ribeiro, concessionado à 

Empark. 

 

importa avaliar os impactes associados às novas zonas de intervenção a nascente da 

ace também às alterações introduzidas no projeto sujeito a AIA e 

nomeadamente em termos dos viadutos, com alterações pontuais nos pilares e ainda 

, importa atualizar e inventariar os elementos arbóreos a abater e a transplantar. 

tura Paisagista, que acompanha o projeto de execução, integra 

om atualização face ao constante no EIA. 

O DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

O conjunto da Estação de Metro do Campo Grande e respetivos viadutos (novos e atuais) insere

banda urbanizada relativamente consolidada, com forte concentração de serviços, prédios residenciais e 

De entre a intricada rede de vias de que se destaca a 2ª Circular, a sul da estação e a Av. Padre Cruz, com ela 

articulada e intercetada pelo projeto sob a forma de viaduto, sobressaem ilhas verdes, que funcionam como 

separadores rodoviários que absorvem as diferenças altimétricas e moldam as zonas também utilizadas para 

os apoios dos elementos estruturantes dos viadutos existentes e dos propostos. Salienta

erde de enquadramento do Edifício da NOS (a sul da estação), com árvores de grande porte e 

extensas e maciças manchas arbustivas, que dada a proximidade à estação de Metro e ao interface 

Metro/Carris, é atravessado e muito utilizado pelos utentes daqueles modos de transporte.

A nascente da Estação de Metro Campo Grande, onde se localizam as novas intervenções de prolongamento 

da estação, em 16,5 m e respetiva cobertura, e o reforço dos pórticos dos viadutos existentes, verifica

existência de arruamentos urbanos que ladeiam a infraestrutura do metropolitano (Rua Cipriano Dourado, de 

sul, e perpendicularmente a esta, as Ruas Fernando Curado Ribeiro e Ator António Silva, 

rte e a sul dos viadutos do metropolitano para nascente da estação). 

Sob estes viadutos existentes, referência ainda para um parque de estacionamento automóvel, com uma área 

, limitado a Poente pela Rua Cipriano Dourado, a Sul pela Rua Actor António Silva, a 

Nascente pela Alameda das Linhas de Torres e a Norte pela Rua Fernando Curado Ribeiro, concessionado à 
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importa avaliar os impactes associados às novas zonas de intervenção a nascente da 

ace também às alterações introduzidas no projeto sujeito a AIA e 

e ainda na área a afetar a 

, importa atualizar e inventariar os elementos arbóreos a abater e a transplantar.  

 este levantamento e 

O conjunto da Estação de Metro do Campo Grande e respetivos viadutos (novos e atuais) insere-se numa 

te concentração de serviços, prédios residenciais e 

De entre a intricada rede de vias de que se destaca a 2ª Circular, a sul da estação e a Av. Padre Cruz, com ela 

obressaem ilhas verdes, que funcionam como 

separadores rodoviários que absorvem as diferenças altimétricas e moldam as zonas também utilizadas para 

os apoios dos elementos estruturantes dos viadutos existentes e dos propostos. Salienta-se também o 

erde de enquadramento do Edifício da NOS (a sul da estação), com árvores de grande porte e 

extensas e maciças manchas arbustivas, que dada a proximidade à estação de Metro e ao interface 

modos de transporte. 

A nascente da Estação de Metro Campo Grande, onde se localizam as novas intervenções de prolongamento 

existentes, verifica-se a 

existência de arruamentos urbanos que ladeiam a infraestrutura do metropolitano (Rua Cipriano Dourado, de 

sul, e perpendicularmente a esta, as Ruas Fernando Curado Ribeiro e Ator António Silva, 

rte e a sul dos viadutos do metropolitano para nascente da estação).  

Sob estes viadutos existentes, referência ainda para um parque de estacionamento automóvel, com uma área 

Actor António Silva, a 

Nascente pela Alameda das Linhas de Torres e a Norte pela Rua Fernando Curado Ribeiro, concessionado à 
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Figura 

(Adaptado do Volume VDCG TDX P

Ampliação do Cais Nascente da Estação Campo Grande I / Reforço do Pórtico de Fixação”)

A nova área de intervenção não co

do ponto de vista dos usos é idêntica ao lado poente, numa malha urbana com arruamentos, áreas de 

estacionamento e uma envolvente com prédios de vários andares com uso habitacional e de serviços. De 

referir que não existem quaisquer exemplares arbóreos pr

áreas pavimentadas.  

Nesta atualização da situação existente, referencia ainda à concretização da implantação do Novo Terminal 

Rodoviário previsto localizar imediatamente a poente da estação do ML e que entrou

final de novembro de 2020. Este terminal constitui contudo uma situação já devidamente identificada e 

considerada na fase de EIA e do respetivo Estudo Prévio, com a qual o projeto foi já devidamente articulado. 

Figura 23 – Novo Terminal Rodoviário a funcionar a poente da estação do Campo Grande

Torre  

Vicentina 

Av. Padre  

Cruz 

Escola Alemã 

 

Figura 22 – Área de Intervenção (Fonte: GoogleEarth

do Volume VDCG TDX P APG 000 000 MD 70001 0 – “Arquitetura Paisagista. Viadutos de Ligação 1, 2 / 

Ampliação do Cais Nascente da Estação Campo Grande I / Reforço do Pórtico de Fixação”)

A nova área de intervenção não contemplada no EIA, a nascente da estação, insere

do ponto de vista dos usos é idêntica ao lado poente, numa malha urbana com arruamentos, áreas de 

estacionamento e uma envolvente com prédios de vários andares com uso habitacional e de serviços. De 

referir que não existem quaisquer exemplares arbóreos presentes nos locais de intervenção, mas somente 

Nesta atualização da situação existente, referencia ainda à concretização da implantação do Novo Terminal 

Rodoviário previsto localizar imediatamente a poente da estação do ML e que entrou

final de novembro de 2020. Este terminal constitui contudo uma situação já devidamente identificada e 

considerada na fase de EIA e do respetivo Estudo Prévio, com a qual o projeto foi já devidamente articulado. 

 

Novo Terminal Rodoviário a funcionar a poente da estação do Campo Grande

Estação do 

Campo Grande
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GoogleEarth) 

“Arquitetura Paisagista. Viadutos de Ligação 1, 2 / 

Ampliação do Cais Nascente da Estação Campo Grande I / Reforço do Pórtico de Fixação”) 

templada no EIA, a nascente da estação, insere-se assim numa área que 

do ponto de vista dos usos é idêntica ao lado poente, numa malha urbana com arruamentos, áreas de 

estacionamento e uma envolvente com prédios de vários andares com uso habitacional e de serviços. De 

esentes nos locais de intervenção, mas somente 

Nesta atualização da situação existente, referencia ainda à concretização da implantação do Novo Terminal 

Rodoviário previsto localizar imediatamente a poente da estação do ML e que entrou em funcionamento no 

final de novembro de 2020. Este terminal constitui contudo uma situação já devidamente identificada e 

considerada na fase de EIA e do respetivo Estudo Prévio, com a qual o projeto foi já devidamente articulado.  

Novo Terminal Rodoviário a funcionar a poente da estação do Campo Grande  

Zona do Novo Terminal 

Rodoviário, já em 

funcionamento (desde 

novembro de 2020) 

Estação do 

Campo Grande 

Nova zona de 

intervenções 

Edifício  

NOS 

2ª Circular 
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6.2.2 Levantamento arbóreo  

O levantamento arbóreo do local do projeto consta de forma detalhada do Programa Preliminar do 

concurso, onde foi efetuado um levantamento 

zonas intervencionadas pela obra do ML, com recolha dos dados dendrométricos (PAP 

do peito, altura de inserção da copa, diâmetro de copa e altura total) e efetuada uma a

estado com base numa inspeção visual expedita. Foram ainda propostas 

exemplar em função da articulação com

C.M.L./Direção Municipal de Estrutura Verde, Amb

de Planeamento, Gestão e Manutenção de Espaços Verdes.

O género dominante na zona observada é o 

Populus nigra italica e Populus nigra canad

No Volume de Peças Desenhadas consta a 

VDCG TXD PE AMB LT3 000 DW 49006), de que seguidamente se faz um enquadramento por zonas.

6.2.2.1 Terminal Rodoviário do Campo Grande

A zona intercala arruamentos e passeios entre os pilares dos viadutos existentes e é dotada de algumas 

árvores plantadas em caldeira de modo disperso: 2 palmeiras de grande porte (

(Figura 24). 

Figura 24 – Excerto da Planta dos Elementos Arbóreos na Zona do Terminal Rodoviário (Zona A)

(ver legenda no VDCG TXD P

 

O levantamento arbóreo do local do projeto consta de forma detalhada do Programa Preliminar do 

ntamento in situ de todos os exemplares arbóreos e arbustivos nas 

zonas intervencionadas pela obra do ML, com recolha dos dados dendrométricos (PAP 

do peito, altura de inserção da copa, diâmetro de copa e altura total) e efetuada uma a

estado com base numa inspeção visual expedita. Foram ainda propostas as ações 

exemplar em função da articulação com o projeto do ML, as quais mereceram a aprovação prévia da 

C.M.L./Direção Municipal de Estrutura Verde, Ambiente e Energia/Departamento de Estrutura 

de Planeamento, Gestão e Manutenção de Espaços Verdes. 

O género dominante na zona observada é o Populus spp., com vários exemplares de Populus alba boleana

Populus nigra canadensis.  

No Volume de Peças Desenhadas consta a Planta de Elementos Arbóreos e Abater / Transplantar 

), de que seguidamente se faz um enquadramento por zonas.

Terminal Rodoviário do Campo Grande (Zona A) 

cala arruamentos e passeios entre os pilares dos viadutos existentes e é dotada de algumas 

árvores plantadas em caldeira de modo disperso: 2 palmeiras de grande porte (Phoenix dactylifera

Excerto da Planta dos Elementos Arbóreos na Zona do Terminal Rodoviário (Zona A)

(ver legenda no VDCG TXD PE AMB LT3 000 DW 49006) 
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O levantamento arbóreo do local do projeto consta de forma detalhada do Programa Preliminar do 

de todos os exemplares arbóreos e arbustivos nas 

zonas intervencionadas pela obra do ML, com recolha dos dados dendrométricos (PAP – perímetro à altura 

do peito, altura de inserção da copa, diâmetro de copa e altura total) e efetuada uma avaliação do seu 

ações associadas a cada 

a aprovação prévia da 

iente e Energia/Departamento de Estrutura Verde/Divisão 

Populus alba boleana, 

Planta de Elementos Arbóreos e Abater / Transplantar (Desenho 

), de que seguidamente se faz um enquadramento por zonas. 

cala arruamentos e passeios entre os pilares dos viadutos existentes e é dotada de algumas 

Phoenix dactylifera) a manter 

 

Excerto da Planta dos Elementos Arbóreos na Zona do Terminal Rodoviário (Zona A) 
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Foto 4 – Passeio do Interface do Campo Grande, 

entre os viadutos N e S – Palmeiras de grande porte 

(Phoenix dactylifera

Foto 6 – Talude junto ao encontro do Viaduto de 

Ligação 1 do ML – Maciço de choupos negros 

(Populus nigra

Foto 8 – Talude junto à trincheira do ML 

Alinhamento de choupos negros (

 

 

 

Passeio do Interface do Campo Grande, 

Palmeiras de grande porte 

Phoenix dactylifera) 

Foto 5 – Talude junto ao encontro do viaduto Norte 

– Maciço de choupos negros (

  

Talude junto ao encontro do Viaduto de  

Maciço de choupos negros 

Populus nigra) 

Foto 7 – Talude junto ao encontro do viaduto N do 

ML Choupo negro (

Talude junto ao encontro do viaduto N do ML 

Loendro (Nerium oeander

 

Talude junto à trincheira do ML – 

Alinhamento de choupos negros (Populus nigra)  

Foto 9 – Talude junto à trincheira do ML 

Alinhamento de choupos negros (Populus nigra) e 

uma palmeira das Canárias (
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Talude junto ao encontro do viaduto Norte 

Maciço de choupos negros (Populus nigra) 

 

Talude junto ao encontro do viaduto N do 

ML Choupo negro (Populus nigra);e  

junto ao encontro do viaduto N do ML – 

Nerium oeander) 

 

Talude junto à trincheira do ML – 

ento de choupos negros (Populus nigra) e 

uma palmeira das Canárias (Phoenix canariensis)  
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Nesta zona e até ao passeio Este da Av. Padre Cruz serão im

Ligação 2; e os pilares P1 a P4 e o encontro do Viaduto de Ligação 1.

De referir também que face a este levantamento já ocorreu entretanto o abate de 

construção do Novo Terminal Rodoviário, cuja conclusão ocorreu em setembro de 2020.

6.2.2.2 Separador central da Av. Padre 

Separador a eixo da Av. Padre Cruz plantado com maciços arbustivos de loendros (

intercalados com exemplares arbóreos de freixos (

Viaduto de Ligação 2 (Figura 25). 

Figura 25 – Excerto na Av. Padre Cruz 

(ver legenda no VDCG TXD P

 

Nesta zona e até ao passeio Este da Av. Padre Cruz serão implantados os pilares P1 a P10

e o encontro do Viaduto de Ligação 1. 

De referir também que face a este levantamento já ocorreu entretanto o abate de 

construção do Novo Terminal Rodoviário, cuja conclusão ocorreu em setembro de 2020.

Separador central da Av. Padre Cruz (Zona B) 

Separador a eixo da Av. Padre Cruz plantado com maciços arbustivos de loendros (

intercalados com exemplares arbóreos de freixos (Fraxinus angustifolia), onde será implantado o pilar 

Excerto na Av. Padre Cruz – Separador Central (Zona B)

(ver legenda no VDCG TXD PE AMB LT3 000 DW 49006) 
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plantados os pilares P1 a P10 do Viaduto de 

De referir também que face a este levantamento já ocorreu entretanto o abate de 20 exemplares pela 

construção do Novo Terminal Rodoviário, cuja conclusão ocorreu em setembro de 2020. 

Separador a eixo da Av. Padre Cruz plantado com maciços arbustivos de loendros (Nerium oleander) 

), onde será implantado o pilar P11 do 

 

Separador Central (Zona B)  
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Foto 10 – Separador central da Av. Padre Cruz 

Maciço arbóreo e arbustivo (Fraxinus

oleander) 

6.2.2.3 Separador da Av. Padre Cruz 

Zona verde caracterizada por maciços de árvores caducifólias de médio e grande porte de choupos negros e 

brancos e alguns pinheiros mansos (

que funciona como separador rodoviário entre a Av. Padre Cruz e a Estrada de Telheiras. Neste separador irá 

ser implantado o pilar de transição PT

Figura 26 – Excerto na Zona 

(ver legenda no VDCG TXD P

 

 

Separador central da Av. Padre Cruz – 

Fraxinus e Nerium 

Foto 11 – Separador central da Av. Padre Cruz 

arbóreo e arbustivo (Fraxinus

eparador da Av. Padre Cruz – Estrada de Telheiras (Zona C) 

Zona verde caracterizada por maciços de árvores caducifólias de médio e grande porte de choupos negros e 

brancos e alguns pinheiros mansos (Populus nigra, Populus alba e Populus alba 

que funciona como separador rodoviário entre a Av. Padre Cruz e a Estrada de Telheiras. Neste separador irá 

ser implantado o pilar de transição PT12 do Viaduto de Ligação 2 (Figura 26). 

Zona do Separador da Av. Padre Cruz / Estrada de Telheiras 

(ver legenda no VDCG TXD PE AMB LT3 000 DW 49006)
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Separador central da Av. Padre Cruz – Maciço 

Fraxinus e Nerium oleander) 

Zona verde caracterizada por maciços de árvores caducifólias de médio e grande porte de choupos negros e 

Populus alba var. boleana, Pinus pinea), 

que funciona como separador rodoviário entre a Av. Padre Cruz e a Estrada de Telheiras. Neste separador irá 

 

da Av. Padre Cruz / Estrada de Telheiras (Zona C)  

AMB LT3 000 DW 49006) 
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Foto 12 – Separador da Av. Padre Cruz 

brancos (Populus alba

Também nesta zona propõe agora o ACE localizar parte do estaleiro industrial que se prolongará para sul, 

até à zona sob o viaduto a construir. 

6.2.2.4 Taludes da Estrada de Telheiras

Zona verde caracterizada por maciços de árvores caducifólias de médio porte de bordos (

grande porte de choupos negros e brancos (

limita o arruamento de acesso ao interface do Campo Grande, parcialmente ocupado pelo estacionamento 

de autocarros e onde serão implantados os pilares P1

(ver Figura 27). 

 

 

 

Separador da Av. Padre Cruz – Estrada de Telheiras – Choupos 

Populus alba) 

Foto 13 – Separador da Av. Padre 

Cruz - Estrada de Telheiras 

Choupo branco (

pinheiro manso (

propõe agora o ACE localizar parte do estaleiro industrial que se prolongará para sul, 

Taludes da Estrada de Telheiras (Zona D) 

Zona verde caracterizada por maciços de árvores caducifólias de médio porte de bordos (

grande porte de choupos negros e brancos (Populus nigra, Populus alba e Populus alba 

limita o arruamento de acesso ao interface do Campo Grande, parcialmente ocupado pelo estacionamento 

os os pilares P13 e P14 e o encontro oeste do Viaduto de Ligação 2
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Separador da Av. Padre 

Estrada de Telheiras – 

Choupo branco (Populus alba) e 

pinheiro manso (Pinus pinea) 

propõe agora o ACE localizar parte do estaleiro industrial que se prolongará para sul, 

Zona verde caracterizada por maciços de árvores caducifólias de médio porte de bordos (Acer negundo) e de 

Populus alba var. boleana) que 

limita o arruamento de acesso ao interface do Campo Grande, parcialmente ocupado pelo estacionamento 

e o encontro oeste do Viaduto de Ligação 2  
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Figura 27 – Excerto da Zona entre a Av. Padre Cruz e o Final da Intervenção 

(ver legenda no VDCG TXD P
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da Zona entre a Av. Padre Cruz e o Final da Intervenção (Zona D / Zona E / Zona F / Zona G

(ver legenda no VDCG TXD PE AMB LT3 000 DW 49006) 

 

 

/ Zona E / Zona F / Zona G) 
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Foto 14 – Separador da Av. Padre Cruz 

Telheiras 

Foto 16 – Separador da Av. Padre Cruz 

(Populus nigra

 

Foto 17 – Talude da Estrada de Telheiras 

(Populus alba e Populus alba 

6.2.2.5 Canteiro junto ao acesso da garagem da Torre Vicentina

Pequena zona verde localizada a norte do encontro do Viaduto de Ligação 2, caracte

perene de ciprestes (Cupressus sempervirens

de estacionamento e o acesso à garagem do edifício 79

encontro oeste do Viaduto de Ligação 2, em frente à fachada sul daquele edifício, 

definitivamente a entrada da garagem na mesma 

cujo novo projeto prevê a entrada pelo lado norte do edifício

 

 

Separador da Av. Padre Cruz - Estrada de Foto 15 – Passagem inferior de ligação do separador 

da Av. Padre Cruz – Estrada de Telheiras e o Terminal 

Rodoviário do Campo Grande

Separador da Av. Padre Cruz - Estrada de Telheiras – Choupos brancos (Populus alba

Populus nigra) e bordo (Acer negundo) 

 

Talude da Estrada de Telheiras – Maciço de choupos brancos 

Populus alba boleana) 

Foto 18 – Talude da Estrada de 

Telheiras – Bordo (

Canteiro junto ao acesso da garagem da Torre Vicentina (Zona E) 

Pequena zona verde localizada a norte do encontro do Viaduto de Ligação 2, caracterizada por um maciço 

Cupressus sempervirens) e de loendros (Nerium oleander) que limita uma pequena bolsa 

de estacionamento e o acesso à garagem do edifício 79-79F da Estrada de Telheiras. A realização do 

igação 2, em frente à fachada sul daquele edifício, 

a entrada da garagem na mesma inserção (a Sul) e originará a necessidade de a reformular, 

o prevê a entrada pelo lado norte do edifício (ver Figura 27). 
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Passagem inferior de ligação do separador 

Estrada de Telheiras e o Terminal 

Rodoviário do Campo Grande 

 

Populus alba), choupo negro 

 

Talude da Estrada de 

Bordo (Acer negundo) 

rizada por um maciço 

) que limita uma pequena bolsa 

79F da Estrada de Telheiras. A realização do 

igação 2, em frente à fachada sul daquele edifício, inviabilizará 

inserção (a Sul) e originará a necessidade de a reformular, 



 

VDCG TXD PE AMB LT3 000 AN 49008 B 

A gestão e manutenção deste espaço verde é da competênci

administrativo no R/C da Torre Vicentina

Foto 19 – Estrada de Telheiras –

acesso à bolsa de estacionamento e 

canteiro junto ao edifício Torre 

Vicentina 

6.2.2.6 Espaço verde a Poente do edifício da Torre Vicentina (Estrada de Telheiras)

Pequeno espaço relvado modelado com 194 m

árvores caducifólias plantadas da espécie 

daquele edifício e à pequena bolsa de estacionamento adjacente

Integra também um pequeno espaço com revestimento 

exemplar de Prunus spp. plantado.

A área de obra interferirá com esta zona e nomeadamente p

acordado entre o ML e os moradores.

 

Foto 22 – Canteiro relvado, com 

árvores plantadas, a Poente do 

edifício Torre Vicentina (Estrada 

de Telheiras) 

 

A gestão e manutenção deste espaço verde é da competência da C.M.L., que

administrativo no R/C da Torre Vicentina. 

  

– 

acesso à bolsa de estacionamento e 

canteiro junto ao edifício Torre 

Foto 20 – Canteiro junto ao acesso 

de garagem a sul do edifício Torre 

Vicentina (Estrada de Telheiras) com 

Cupressus sempervirens e Nerium 

oleander 

Foto 21

79-79F 

verde a Poente do edifício da Torre Vicentina (Estrada de Telheiras)

Pequeno espaço relvado modelado com 194 m
2
, a Poente do edifício da Torre Vicentina com algumas 

árvores caducifólias plantadas da espécie Acer pseudoplatanus, limitado pelo atua

daquele edifício e à pequena bolsa de estacionamento adjacente (Figura 27). 

equeno espaço com revestimento de prado, com cerca de 354 m

spp. plantado. 

A área de obra interferirá com esta zona e nomeadamente pelo novo acesso à garagem da Torre Vicentina

acordado entre o ML e os moradores. 

  

Canteiro relvado, com 

árvores plantadas, a Poente do 

edifício Torre Vicentina (Estrada 

Foto 23 – Canteiro relvado e 

passeio a Poente do edifício Torre 

Vicentina (Estrada de Telheiras) 

Foto 24 

do edifício Torre Vicentina com 

uma árvore plantada 
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a da C.M.L., que detém aliás um espaço 

 

21 – Plataforma do edifício 

79F – Torre Vicentina (Estrada 

de Telheiras) 

verde a Poente do edifício da Torre Vicentina (Estrada de Telheiras) (Zona F)) 

, a Poente do edifício da Torre Vicentina com algumas 

, limitado pelo atual acesso viário à garagem 

de prado, com cerca de 354 m
2
,
 
vedado e

 
com um 

acesso à garagem da Torre Vicentina, já 

 

 – Canteiro vedado a Poente 

do edifício Torre Vicentina com 

uma árvore plantada – Prunus spp 
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Foto 25 – Canteiro relvado a Poente do edifício Torre Vicentina (Estrada de Telheiras) com quatro árvores 

plantadas 

Existe um terceiro canteiro de reduzida dimensão a Norte do edifício

principal, relvado e com alguns arbustos plantados, que não será interferido pela execução da obra

(Figura 27). 

 

 

 

 

 

Foto 26 – Canteiro a norte do edifício Torre Vicentina (Estrada de Telheiras) junto à entrada principal 

6.2.2.7 Zona de baldio junto à trincheira coberta do ML

A zona de baldio existente a Poente do edifício da Torre Vicentina que se estende até à trincheira coberta do 

ML, confina a norte com a Estrada de Telheiras e a Oeste com a Rua Francisco Lucas Pires, será ocupada pelo 

estaleiro geral da obra do ML no decurso da mesma

Foto 27 – Estrada de Telheiras e zona de baldio 

vedado junto à trincheira coberta do ML 

 

  

Canteiro relvado a Poente do edifício Torre Vicentina (Estrada de Telheiras) com quatro árvores 

plantadas – Acer pseudoplatanus 

Existe um terceiro canteiro de reduzida dimensão a Norte do edifício da Torre Vicentina,

principal, relvado e com alguns arbustos plantados, que não será interferido pela execução da obra

 

Canteiro a norte do edifício Torre Vicentina (Estrada de Telheiras) junto à entrada principal 

relvado com maciço arbustivo 

à trincheira coberta do ML (Zona G) 

A zona de baldio existente a Poente do edifício da Torre Vicentina que se estende até à trincheira coberta do 

ML, confina a norte com a Estrada de Telheiras e a Oeste com a Rua Francisco Lucas Pires, será ocupada pelo 

taleiro geral da obra do ML no decurso da mesma (Figura 27). 

 

Estrada de Telheiras e zona de baldio 

vedado junto à trincheira coberta do ML  

Foto 28 – Zona de baldio vedado junto à trincheira 

coberta do ML e poço e árvores plantadas em caldeira 

(Celtis australis) no passeio da Rua Prof. Fran

Gentil 
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Canteiro relvado a Poente do edifício Torre Vicentina (Estrada de Telheiras) com quatro árvores 

da Torre Vicentina, junto à entrada 

principal, relvado e com alguns arbustos plantados, que não será interferido pela execução da obra  

Canteiro a norte do edifício Torre Vicentina (Estrada de Telheiras) junto à entrada principal – 

A zona de baldio existente a Poente do edifício da Torre Vicentina que se estende até à trincheira coberta do 

ML, confina a norte com a Estrada de Telheiras e a Oeste com a Rua Francisco Lucas Pires, será ocupada pelo 

 

Zona de baldio vedado junto à trincheira 

coberta do ML e poço e árvores plantadas em caldeira 

) no passeio da Rua Prof. Francisco 
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Este estaleiro integrou o EIA e encontra

constitua como estaleiro social, sendo complementado por um novo estaleiro (estaleiro industrial), localizado 

para SE da Torre Vicentina, sob o viaduto a construir e parte do separador rodoviário entre a Av. Padre Cruz e 

o ramo de saída para o Terminar Rodoviário

É nesta zona que será futuramente implantado o Novo Jardim de Telheiras que constitui uma intenção da

CML e cujo projeto de implantação se encontra agora integrado no presente projeto do ML, repondo dessa 

forma a zona interferida pela obra. 

6.2.2.8 Zona de ampliação do topo Na

Constitui uma nova área de intervenção não incluída no EIA. Corresponde à z

Estação Campo Grande, a qual será alvo de uma intervenção estrutural para permitir a exploração da Linha 

Verde e que consistirá na ampliação da estação e deslocação do cais 16,50 m, no sentido Nascente, na 

demolição parcial do edifício de topo e no reposicionamento do posto de tração. Esta intervenç

a construção de quatro novos pilar

que é desprovido de árvores (ver 

 

Figura 28 – Zona a nascente da estação do Campo Grande (Zona H 

(ver legenda no VDCG TXD P

 

Este estaleiro integrou o EIA e encontra-se aprovado pela DIA emitida, propondo

constitua como estaleiro social, sendo complementado por um novo estaleiro (estaleiro industrial), localizado 

sob o viaduto a construir e parte do separador rodoviário entre a Av. Padre Cruz e 

o ramo de saída para o Terminar Rodoviário (Figura 27). 

ue será futuramente implantado o Novo Jardim de Telheiras que constitui uma intenção da

CML e cujo projeto de implantação se encontra agora integrado no presente projeto do ML, repondo dessa 

forma a zona interferida pela obra.  

Zona de ampliação do topo Nascente da Estação Campo Grande I (Zona H)

Constitui uma nova área de intervenção não incluída no EIA. Corresponde à z

Estação Campo Grande, a qual será alvo de uma intervenção estrutural para permitir a exploração da Linha 

e consistirá na ampliação da estação e deslocação do cais 16,50 m, no sentido Nascente, na 

demolição parcial do edifício de topo e no reposicionamento do posto de tração. Esta intervenç

pilares que ficarão integrados no passeio Poente da Rua Cipriano Dourado, 

(ver Figura 28). 

Zona a nascente da estação do Campo Grande (Zona H 

(ver legenda no VDCG TXD PE AMB LT3 000 DW 49006
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se aprovado pela DIA emitida, propondo-se agora que o mesmo se 

constitua como estaleiro social, sendo complementado por um novo estaleiro (estaleiro industrial), localizado 

sob o viaduto a construir e parte do separador rodoviário entre a Av. Padre Cruz e 

ue será futuramente implantado o Novo Jardim de Telheiras que constitui uma intenção da 

CML e cujo projeto de implantação se encontra agora integrado no presente projeto do ML, repondo dessa 

(Zona H) 

Constitui uma nova área de intervenção não incluída no EIA. Corresponde à zona do topo Nascente da 

Estação Campo Grande, a qual será alvo de uma intervenção estrutural para permitir a exploração da Linha 

e consistirá na ampliação da estação e deslocação do cais 16,50 m, no sentido Nascente, na 

demolição parcial do edifício de topo e no reposicionamento do posto de tração. Esta intervenção implicará 

no passeio Poente da Rua Cipriano Dourado, 

 

Zona a nascente da estação do Campo Grande (Zona H / Zona I) 

W 49006) 
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Foto 

Nascente da Estação Campo Grande

Esta zona é ainda abrangida pelo previsto no

também o reperfilamento rodoviário das ruas Cipriano Dourado e Ator António Silva até à Al

Linhas de Torres, com supressão do estacionamento de táxis existente e a implantação de recorte para 

paragem de autocarros e abrigos de passageiros, separadores rodoviários e passagens de peões

6.2.2.9 Zona do reforço estrutural dos pórticos de fixação dos viadutos existentes, a nascente da Estação 

Campo Grande (Zona I) 

Corresponde também a uma nova intervenção não avaliada no EIA. Correspon

Estação Campo Grande, sob os viadutos existentes, onde será executado o reforço estrutural dos pórticos de 

fixação daqueles viadutos e que implicará uma ocupação parcial do passeio e estacionamento automóvel 

existente – limitado a sorte pela Rua Fernando Curado Ribeiro, a Nascente pelo parque de estacionamento 

público da Empark, a sul pela Rua Ator António Silva e a oeste pela Rua Cipriano Dourado

Na zona a intervir não existem elementos arbóreos, apenas se identifica alguns para norte, no passeio da Rua 

Fernando Curado Ribeiro. 

Foto 30 – Zona a Nascente da Estação Campo Grande 

Passeio da Rua Fernando Curado Ribeiro, a Norte do 

parque de estacionamento e pórtico de fixação dos 

viadutos existentes, que será reforçado 

estruturalmente 

 

 

 

Foto 29 – Zona da ampliação do topo 

Nascente da Estação Campo Grande 

previsto no projeto do Novo Terminal Rodoviário 

o reperfilamento rodoviário das ruas Cipriano Dourado e Ator António Silva até à Al

Linhas de Torres, com supressão do estacionamento de táxis existente e a implantação de recorte para 

paragem de autocarros e abrigos de passageiros, separadores rodoviários e passagens de peões

Zona do reforço estrutural dos pórticos de fixação dos viadutos existentes, a nascente da Estação 

Corresponde também a uma nova intervenção não avaliada no EIA. Corresponde à zona a nascente da 

Estação Campo Grande, sob os viadutos existentes, onde será executado o reforço estrutural dos pórticos de 

fixação daqueles viadutos e que implicará uma ocupação parcial do passeio e estacionamento automóvel 

orte pela Rua Fernando Curado Ribeiro, a Nascente pelo parque de estacionamento 

público da Empark, a sul pela Rua Ator António Silva e a oeste pela Rua Cipriano Dourado

Na zona a intervir não existem elementos arbóreos, apenas se identifica alguns para norte, no passeio da Rua 

 

Zona a Nascente da Estação Campo Grande – 

Passeio da Rua Fernando Curado Ribeiro, a Norte do 

parque de estacionamento e pórtico de fixação dos 

viadutos existentes, que será reforçado 

Foto 31 – Rua Fernando Curado Ribeiro, pórtico de 

fixação dos viadutos existentes e parque de 

estacionamento
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Novo Terminal Rodoviário da C.M.L., que inclui 

o reperfilamento rodoviário das ruas Cipriano Dourado e Ator António Silva até à Alameda das 

Linhas de Torres, com supressão do estacionamento de táxis existente e a implantação de recorte para 

paragem de autocarros e abrigos de passageiros, separadores rodoviários e passagens de peões (Figura 28). 

Zona do reforço estrutural dos pórticos de fixação dos viadutos existentes, a nascente da Estação 

de à zona a nascente da 

Estação Campo Grande, sob os viadutos existentes, onde será executado o reforço estrutural dos pórticos de 

fixação daqueles viadutos e que implicará uma ocupação parcial do passeio e estacionamento automóvel 

orte pela Rua Fernando Curado Ribeiro, a Nascente pelo parque de estacionamento 

público da Empark, a sul pela Rua Ator António Silva e a oeste pela Rua Cipriano Dourado (ver Figura 28). 

Na zona a intervir não existem elementos arbóreos, apenas se identifica alguns para norte, no passeio da Rua 

 

Rua Fernando Curado Ribeiro, pórtico de 

fixação dos viadutos existentes e parque de 

estacionamento 
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existentes, mais próximo da estação e passeio 

6.2.2.10 Síntese dos Elementos Arbóreos existente

No quadro seguinte apresenta-se a 

projeto do estudo prévio aprovado pela DIA

Este quadro sintetiza nomeadamente 

respeito aos parâmetros dendrométricos, características principais, local de implantação, data do 

levantamento e ações propostas, já aprovadas com a CML

de cada indivíduo na Planta Elementos Arbóreos a Abater / Transplantar

000 DW 49006.  

Importa referir que deles foram já abatidos 

Rodoviário e que se encontram identificados no 

  

 

 

Foto 32 – Pórtico de fixação dos viadutos 

existentes, mais próximo da estação e passeio 

da Rua Actor António Silva 

s Elementos Arbóreos existentes e já previstos afetar conforme o Estudo Prévio 

se a síntese dos elementos arbóreos levantados e já previstos

aprovado pela DIA.  

damente a informação relativa ao material vegetal levantado, no que diz 

respeito aos parâmetros dendrométricos, características principais, local de implantação, data do 

, já aprovadas com a CML. O ID de cada exemplar corresponde à localização 

Elementos Arbóreos a Abater / Transplantar - Desenho

foram já abatidos 20 exemplares arbóreos por via da construção d

e que se encontram identificados no Desenho VDCG TXD PE AMB LT3 000 DW 49006
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e já previstos afetar conforme o Estudo Prévio  

dos elementos arbóreos levantados e já previstos afetar com o 

a informação relativa ao material vegetal levantado, no que diz 

respeito aos parâmetros dendrométricos, características principais, local de implantação, data do 

. O ID de cada exemplar corresponde à localização 

Desenho VDCG TXD PE AMB LT3 

por via da construção do Terminal 

E AMB LT3 000 DW 49006. 
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Quadro 9 – Levantamento do Material Vegetal na Envolvente aos Viadutos do Campo Grande

P.A.P.
H Ins. 

Copa
Ø Copa H Total 

(m) (m) (m) (m)

An-1 Acer negundo 0,38 2,06 2,40 -

EXEMPLAR JOVEM, ÁRVORE DE PEQUENO PORTE, FOLHA 

CADUCA, FUSTE INCLINADO E COM 

DESEQUILIBRADA, RAMOS LADRÕES, PLANTADO EM CALDEIRA, 

TUTORAGEM EM TRIPÉ (CINTAS LAÇAS), NECESSITA PODA DE 

FORMAÇÃO, MAU ESTADO FITOSSANITÁRIO E ESTRUTURAL

An-2 Acer negundo 0,19 1,90 0,80 -

EXEMPLAR JOVEM, ÁRVORE DE PEQUENO PORTE, FOLHA 

CADUCA, FUSTE DIREITO E COM UMA FERIDA, COPA 

EQUILIBRADA, RAMOS LADRÕES, PLANTADO EM CALDEIRA, 

TUTORAGEM EM TRIPÉ (CINTAS LAÇAS), NECESSITA PODA DE 

FORMAÇÃO, ESTADO GERAL

An-3 Acer negundo 0,87 2,26 7,40 7,00

EXEMPLAR ADULTO, ÁRVORE DE GRANDE PORTE, FOLHA 

CADUCA, FUSTE DIREITO, COPA EQUILIBRADA E SIMÉTRICA, 

BEM CONFORMADO, ESTADO GERAL 

An-4 - - - - - CALDEIRA VAZIA

Ap-1 Acer pseudoplatanus 0,61 2,15 3,60 7,00

EXEMPLAR JOVEM, ÁRVORE DE MÉDIO PORTE, FOLHA CADUCA, 

FUSTE DIREITO, COM LÍQUENS, COPA SIMÉTRICA, BEM 

CONFORMADO, ESTADO GERAL BOM  

Ap-2 Acer pseudoplatanus 0,61 2,20 4,00 5,00

EXEMPLAR JOVEM, ÁRVORE DE MÉDIO PORTE, FOLHA CADUCA, 

FUSTE DIREITO, COM LÍQUENS, COPA REDONDA E SIMÉTRICA, 

NECESSITA PODA DE RAMOS, BEM CONFORMADO, ESTADO 

GERAL BOM  

Ap-3 Acer pseudoplatanus 0,29 2,20 2,00 4,00

EXEMPLAR JOVEM, ÁRVORE DE PEQUENO PORTE, FOLHA 

CADUCA, FUSTE SINUOSO, COM LÍQUENS, COPA EQUILIBRADA 

E SEM FOLHAS, 

CONFORMADO, ESTADO GERAL BOM  

Ap-4 Acer pseudoplatanus 0,28 2,15 1,60 4,00

EXEMPLAR JOVEM, ÁRVORE DE PEQUENO PORTE, FOLHA 

CADUCA, FUSTE DIREITO, COM LÍQUENS, COPA LIGEIRAMENTE 

INCLINADA E SEM FOLHAS, 

CONFORMADO, ESTADO GERAL BOM  

Cs-1
Cupressus 

sempervirens 
- - 2,00 9,00

EXEMPLAR ADULTO, ÁRVORE DE 

FOLHA PERENE, FUSTE DIREITO DO QUAL PARTE UMA 

PERNADA, COM TUTOR, COPA EQUILIBRADA, BEM 

CONFORMADO, ESTADO GERAL MÉDIO

Cs-2
Cupressus 

sempervirens 
- - 1,20 8,50

EXEMPLAR ADULTO, ÁRVORE DE 

FOLHA PERENE, FUSTE DIREITO, COM TUTOR, REVESTIDO DESDE 

A BASE, COPA SIMÉTRICA E FECHADA, BEM CONFORMADO, 

ESTADO GERAL MÉDIO

Cs-3
Cupressus 

sempervirens 
- - 1,10 9,50

EXEMPLAR ADULTO, ÁRVORE DE MÉDIO PORTE, COLUNAR, 

FOLHA PERENE, FUSTE DIREITO, COM TUTOR, REVESTIDO DESDE 

A BASE, COPA SIMÉTRICA E FECHADA, BEM CONFORMADO, 

ESTADO GERAL MÉDIO

Fa-1 Fraxinus angustifolia 0,65 2,00 4,50 5,00

EXEMPLAR ADULTO, ÁRVORE DE

CADUCA, FUSTE LIGEIRAMENTE INCLINADO, COPA SIMÉTRICA, 

RAMOS LADRÕES DESDE A BASE ATÉ À INSERÇÃO DA COPA, 

APARENTEMENTE EM BOM ESTADO (DIFICULDADE EM ACEDER 

AO LOCAL, NÃO FOI ANALISADO DE PERTO)

ID. ESPÉCIE 

PARÂMETROS DENDROMÉTRICOS
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EXEMPLAR JOVEM, ÁRVORE DE PEQUENO PORTE, FOLHA 

CADUCA, FUSTE INCLINADO E COM LIQUENS, COPA 

DESEQUILIBRADA, RAMOS LADRÕES, PLANTADO EM CALDEIRA, 

TUTORAGEM EM TRIPÉ (CINTAS LAÇAS), NECESSITA PODA DE 

FORMAÇÃO, MAU ESTADO FITOSSANITÁRIO E ESTRUTURAL

INTERFACE CAMPO GRANDE 03.01.2018

EXEMPLAR JOVEM, ÁRVORE DE PEQUENO PORTE, FOLHA 

CADUCA, FUSTE DIREITO E COM UMA FERIDA, COPA 

EQUILIBRADA, RAMOS LADRÕES, PLANTADO EM CALDEIRA, 

TUTORAGEM EM TRIPÉ (CINTAS LAÇAS), NECESSITA PODA DE 

FORMAÇÃO, ESTADO GERAL MÉDIO   

INTERFACE CAMPO GRANDE 03.01.2018

EXEMPLAR ADULTO, ÁRVORE DE GRANDE PORTE, FOLHA 

CADUCA, FUSTE DIREITO, COPA EQUILIBRADA E SIMÉTRICA, 

BEM CONFORMADO, ESTADO GERAL MÉDIO

TALUDE ESTRADA DE TELHEIRAS 08.01.2018

CALDEIRA VAZIA INTERFACE CAMPO GRANDE 03.01.2018

EXEMPLAR JOVEM, ÁRVORE DE MÉDIO PORTE, FOLHA CADUCA, 

FUSTE DIREITO, COM LÍQUENS, COPA SIMÉTRICA, BEM 

CONFORMADO, ESTADO GERAL BOM  

CANTEIRO A POENTE DO N.º 79 - 

EDIFÍCIO ESTRADA DE TELHEIRAS
27.03.2019

EXEMPLAR JOVEM, ÁRVORE DE MÉDIO PORTE, FOLHA CADUCA, 

FUSTE DIREITO, COM LÍQUENS, COPA REDONDA E SIMÉTRICA, 

NECESSITA PODA DE RAMOS, BEM CONFORMADO, ESTADO 

GERAL BOM  

CANTEIRO A POENTE DO N.º 79 - 

EDIFÍCIO ESTRADA DE TELHEIRAS
27.03.2019

EXEMPLAR JOVEM, ÁRVORE DE PEQUENO PORTE, FOLHA 

CADUCA, FUSTE SINUOSO, COM LÍQUENS, COPA EQUILIBRADA 

E SEM FOLHAS, NECESSITA PODA DE RAMOS, BEM 

CONFORMADO, ESTADO GERAL BOM  

CANTEIRO A POENTE DO N.º 79 - 

EDIFÍCIO ESTRADA DE TELHEIRAS
27.03.2019

EXEMPLAR JOVEM, ÁRVORE DE PEQUENO PORTE, FOLHA 

CADUCA, FUSTE DIREITO, COM LÍQUENS, COPA LIGEIRAMENTE 

INCLINADA E SEM FOLHAS, NECESSITA PODA DE RAMOS, BEM 

CONFORMADO, ESTADO GERAL BOM  

CANTEIRO A POENTE DO N.º 79 - 

EDIFÍCIO ESTRADA DE TELHEIRAS
27.03.2019

EXEMPLAR ADULTO, ÁRVORE DE MÉDIO PORTE, COLUNAR, 

FOLHA PERENE, FUSTE DIREITO DO QUAL PARTE UMA 

PERNADA, COM TUTOR, COPA EQUILIBRADA, BEM 

CONFORMADO, ESTADO GERAL MÉDIO

CANTEIRO A NORTE DA TRINCHEIRA 

ML
08.01.2018

EXEMPLAR ADULTO, ÁRVORE DE MÉDIO PORTE, COLUNAR, 

FOLHA PERENE, FUSTE DIREITO, COM TUTOR, REVESTIDO DESDE 

A BASE, COPA SIMÉTRICA E FECHADA, BEM CONFORMADO, 

ESTADO GERAL MÉDIO

CANTEIRO A NORTE DA TRINCHEIRA 

ML
08.01.2018

EXEMPLAR ADULTO, ÁRVORE DE MÉDIO PORTE, COLUNAR, 

FOLHA PERENE, FUSTE DIREITO, COM TUTOR, REVESTIDO DESDE 

A BASE, COPA SIMÉTRICA E FECHADA, BEM CONFORMADO, 

ESTADO GERAL MÉDIO

CANTEIRO A NORTE DA TRINCHEIRA 

ML
08.01.2018

EXEMPLAR ADULTO, ÁRVORE DE MÉDIO PORTE, FOLHA 

CADUCA, FUSTE LIGEIRAMENTE INCLINADO, COPA SIMÉTRICA, 

RAMOS LADRÕES DESDE A BASE ATÉ À INSERÇÃO DA COPA, 

APARENTEMENTE EM BOM ESTADO (DIFICULDADE EM ACEDER 

AO LOCAL, NÃO FOI ANALISADO DE PERTO)

SEPARADOR CENTRAL AV. PADRE CRUZ 08.01.2018

AVALIAÇÃO VISUAL IMPLANTAÇÃO
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Levantamento do Material Vegetal na Envolvente aos Viadutos do Campo Grande 

 
(Cont.) 

03.01.2018 ABATE

03.01.2018 TRANSPLANTE

08.01.2018 MANTER / PROTEGER

03.01.2018 -

27.03.2019 TRANSPLANTE

27.03.2019 TRANSPLANTE

27.03.2019 TRANSPLANTE

27.03.2019 TRANSPLANTE

08.01.2018 TRANSPLANTE

08.01.2018 TRANSPLANTE

08.01.2018 TRANSPLANTE

08.01.2018

ABATE

(NÃO TRANSPLANTÁVEL 

DEVIDO À 

LOCALIZAÇÃO, ONDE É 

DIFICIL PREPARAR UM 

BOM TORRÃO) 

DATA ACÇÃO PROPOSTA



 

VDCG TXD PE AMB LT3 000 AN 49008 B 

Eni-1
Espécie não 

identificada
- - -

Eni-2
Espécie não 

identificada
- - -

Fe-1 Fraxinus excelsior 0,49 0,45 1,20

Fe-2 Fraxinus excelsior 0,18 1,80 1,20

Fe-3 Fraxinus excelsior 0,31 - 1,60

Lc-1 Lantana camara - - 1,50

No-1 Nerium oleander - - 1,80

No-2 Nerium oleander - - 4,00

No-3 Nerium oleander - - 3,50

No-4 Nerium oleander - - 3,20

No-5 Nerium oleander - - 4,00

No-6 Nerium oleander - - 4,00

No-7 Nerium oleander - - 4,50

No-8 Nerium oleander - -
3,00-

3,50

3,00-

No-9 Nerium oleander - -
3,00-

3,50

3,00-

No-10 Nerium oleander - -
3,00-

3,50

3,00-

No-11 Nerium oleander - -
3,00-

3,50

3,00-

No-12 Nerium oleander - -
3,00-

3,50

3,00-

Pa-1 Populus alba 1,32 1,62 10,00

Pa-2 Populus alba 0,92 1,70 10,50

P.A.P.
H Ins. 

Copa
Ø Copa H Total 

(m) (m) (m)

ID. ESPÉCIE 

PARÂMETROS DENDROMÉTRICOS

 

- ARBUSTO DE MÉDIO PORTE SEPARADOR CENTRAL AV. PADRE CRUZ 

- ARBUSTO DE MÉDIO PORTE SEPARADOR CENTRAL AV. PADRE CRUZ 

-

EXEMPLAR JOVEM, ÁRVORE DE MÉDIO PORTE, FOLHA CADUCA, 

FUSTE BIFURCA-SE EM FORQUILHA A 0.45M DO SOLO, COPA 

EQUILIBRADA E SIMÉTRICA, BEM RAMIFICADA, DÉBIL E MAL 

FORMADO (COM ALGUNS DEFEITOS ESTRUTURAIS)  

TALUDE ESTRADA DE TELHEIRAS

4,00

EXEMPLAR JOVEM, ÁRVORE DE PEQUENO PORTE, FOLHA 

CADUCA, FUSTE CONTORCIDO E INCLINADO, COPA 

EQUILIBRADA E SIMÉTRICA, FORMA-SE NUMA MESMA 

INSERÇÃO,  BEM RAMIFICADA, RAMOS LADRÕES, DÉBIL E MAL 

FORMADO (COM ALGUNS DEFEITOS ESTRUTURAIS)  

TALUDE ESTRADA DE TELHEIRAS

3,50

EXEMPLAR JOVEM, ÁRVORE DE PEQUENO PORTE, FOLHA 

CADUCA, FUSTE INCLINADO, COPA DESEQUILIBRADA E 

INCLINADA, BEM RAMIFICADA, RAMOS LADRÕES DESDE A 

BASE, MAL CONFORMADO, DÉBIL E MAL FORMADO (COM 

ALGUNS DEFEITOS ESTRUTURAIS)  

TALUDE ESTRADA DE TELHEIRAS

0,70

EXEMPLAR JOVEM, ARBUSTO DE PEQUENO PORTE, FOLHA 

PERENE, COPA EQUILIBRADA, CHEIO DESDE A BASE, BEM 

CONFORMADO, BOM ESTADO GERAL  

TALUDE JUNTO AO ENCONTRO DO 

VIADUTO ML

-

EXEMPLAR JOVEM, ARBUSTO DE PEQUENO PORTE, DE FOLHA 

PERENE, MULTICAULE (ALGUNS RAMOS CORTADOS JUNTO AO 

SOLO), COPA EQUILIBRADA, POUCO DENSA E CORTADA PELO 

TOPO, ESTADO GERAL MÉDIO

ENCONTRO DO VIADUTO ML

4,50

EXEMPLAR JOVEM, ARBUSTO DE MÉDIO PORTE, DE FOLHA 

PERENE, MULTICAULE, CHEIO DESDE A BASE, COPA 

EQUILIBRADA, SIMÉTRICA E DENSA, BEM FORMADO, BOM 

ESTADO GERAL

SEPARADOR CENTRAL AV. PADRE CRUZ 

4,00

EXEMPLAR JOVEM, ARBUSTO DE MÉDIO PORTE, DE FOLHA 

PERENE, MULTICAULE, CHEIO DESDE A BASE, COPA 

EQUILIBRADA, SIMÉTRICA E POUCO DENSA, BEM FORMADO, 

BOM ESTADO GERAL

SEPARADOR CENTRAL AV. PADRE CRUZ 

3,50

EXEMPLAR JOVEM, ARBUSTO DE MÉDIO PORTE, DE FOLHA 

PERENE, MULTICAULE, CHEIO DESDE A BASE, COPA 

ASSIMÉTRICA (POUCA DISTÂNCIA À PAREDE) E POUCO DENSA, 

BEM FORMADO, BOM ESTADO GERAL

SEPARADOR CENTRAL AV. PADRE CRUZ 

4,00

EXEMPLAR JOVEM, ARBUSTO DE MÉDIO PORTE, DE FOLHA 

PERENE, MULTICAULE, CHEIO DESDE A BASE, COPA 

ASSIMÉTRICA (POUCA DISTÂNCIA AO Css-1) E POUCO DENSA, 

BOM ESTADO GERAL

CANTEIRO A NORTE DA TRINCHEIRA 

ML

3,20

EXEMPLAR JOVEM, ARBUSTO DE MÉDIO PORTE, DE FOLHA 

PERENE, MULTICAULE, CHEIO DESDE A BASE, COPA 

ASSIMÉTRICA (POUCA DISTÂNCIA AO Css-3) E DENSA, BOM 

ESTADO GERAL

CANTEIRO A NORTE DA TRINCHEIRA 

ML

3,50

EXEMPLAR JOVEM, ARBUSTO DE MÉDIO PORTE, DE FOLHA 

PERENE, MULTICAULE, CHEIO DESDE A BASE, COPA 

EQUILIBRADA, SIMÉTRICA E DENSA, BEM FORMADO, BOM 

ESTADO GERAL

CANTEIRO A NORTE DA TRINCHEIRA 

ML

3,00-

3,50

EXEMPLAR JOVEM, ARBUSTO DE MÉDIO PORTE, DE FOLHA 

PERENE, MULTICAULE, CHEIO DESDE A BASE, COPA 

EQUILIBRADA, SIMÉTRICA E DENSA, BEM FORMADO, BOM 

ESTADO GERAL

CANTEIRO A NORTE DA TRINCHEIRA 

ML

3,00-

3,50

EXEMPLAR JOVEM, ARBUSTO DE MÉDIO PORTE, DE FOLHA 

PERENE, MULTICAULE, CHEIO DESDE A BASE, COPA 

EQUILIBRADA, SIMÉTRICA E DENSA, BEM FORMADO, BOM 

ESTADO GERAL

CANTEIRO A NORTE DA TRINCHEIRA 

ML

3,00-

3,50

EXEMPLAR JOVEM, ARBUSTO DE MÉDIO PORTE, DE FOLHA 

PERENE, MULTICAULE, CHEIO DESDE A BASE, COPA 

EQUILIBRADA, SIMÉTRICA E DENSA, BEM FORMADO, BOM 

ESTADO GERAL

CANTEIRO A NORTE DA TRINCHEIRA 

ML

3,00-

3,50

EXEMPLAR JOVEM, ARBUSTO DE MÉDIO PORTE, DE FOLHA 

PERENE, MULTICAULE, CHEIO DESDE A BASE, COPA 

EQUILIBRADA, SIMÉTRICA E DENSA, BEM FORMADO, BOM 

ESTADO GERAL

SEPARADOR CENTRAL AV. PADRE CRUZ 

3,00-

3,50

EXEMPLAR JOVEM, ARBUSTO DE MÉDIO PORTE, DE FOLHA 

PERENE, MULTICAULE, CHEIO DESDE A BASE, COPA 

EQUILIBRADA, SIMÉTRICA E DENSA, BEM FORMADO, BOM 

ESTADO GERAL

SEPARADOR CENTRAL AV. PADRE CRUZ 

-

EXEMPLAR ADULTO, ÁRVORE DE GRANDE PORTE, FOLHA 

CADUCA, FUSTE LIGEIRAMENTE INCLINADO QUE SE BIFURCA E 

SE VOLTA A BIFURCAR EM 2 PERNADAS ESTRUTURAIS, COPA 

DESEQUILIBRADA (RAMOS CORTADOS DO LADO QUE ENCOSTA 

AO VIADUTO ML), NECESSITA DE LIMPEZA DE RAMOS SECOS, 

BEM CONFORMADO, BOM ESTADO GERAL

TALUDE JUNTO AO ENCONTRO DO 

VIADUTO ML

9,00

EXEMPLAR ADULTO, ÁRVORE DE GRANDE PORTE, FOLHA 

CADUCA, FUSTE LIGEIRAMENTE INCLINADO, 4 PERNADAS 

ESTRUTURAIS, COPA EQUILIBRADA A TOCAR NO SOLO, BEM 

CONFORMADO, BOM ESTADO GERAL 

SEPARADOR AV. PADRE CRUZ - 

ESTRADA DE TELHEIRAS

H Total 

(m)

DENDROMÉTRICOS

AVALIAÇÃO VISUAL IMPLANTAÇÃO
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(Cont.) 

SEPARADOR CENTRAL AV. PADRE CRUZ 08.01.2018 MANTER / PROTEGER

SEPARADOR CENTRAL AV. PADRE CRUZ 08.01.2018 MANTER / PROTEGER

TALUDE ESTRADA DE TELHEIRAS 08.01.2018 MANTER / PROTEGER

TALUDE ESTRADA DE TELHEIRAS 08.01.2018 ABATE

TALUDE ESTRADA DE TELHEIRAS 08.01.2018 ABATE

TALUDE JUNTO AO ENCONTRO DO 
03.01.2018 TRANSPLANTE

ENCONTRO DO VIADUTO ML 03.01.2018 TRANSPLANTE

SEPARADOR CENTRAL AV. PADRE CRUZ 08.01.2018 MANTER / PROTEGER

SEPARADOR CENTRAL AV. PADRE CRUZ 08.01.2018 MANTER / PROTEGER

SEPARADOR CENTRAL AV. PADRE CRUZ 08.01.2018 TRANSPLANTE

CANTEIRO A NORTE DA TRINCHEIRA 
08.01.2018 TRANSPLANTE

CANTEIRO A NORTE DA TRINCHEIRA 
08.01.2018 TRANSPLANTE

CANTEIRO A NORTE DA TRINCHEIRA 
08.01.2018 TRANSPLANTE

CANTEIRO A NORTE DA TRINCHEIRA 
08.01.2018 TRANSPLANTE

CANTEIRO A NORTE DA TRINCHEIRA 
08.01.2018 TRANSPLANTE

CANTEIRO A NORTE DA TRINCHEIRA 
08.01.2018 TRANSPLANTE

SEPARADOR CENTRAL AV. PADRE CRUZ 08.01.2018 TRANSPLANTE

SEPARADOR CENTRAL AV. PADRE CRUZ 08.01.2018 TRANSPLANTE

TALUDE JUNTO AO ENCONTRO DO 
03.01.2018

ABATE

(NÃO TRANSPLANTÁVEL 

DEVIDO AO PORTE E 

ESPÉCIE EM CAUSA)   

SEPARADOR AV. PADRE CRUZ - 

ESTRADA DE TELHEIRAS
08.01.2018

ABATE

(NÃO TRANSPLANTÁVEL 

DEVIDO AO PORTE E 

ESPÉCIE EM CAUSA)   

DATA ACÇÃO PROPOSTA



 

VDCG TXD PE AMB LT3 000 AN 49008 B 

Pa-3 Populus alba 1,06 1,54 10,80 8,50

Pa-4 Populus alba - - -

Pab-1
Populus alba var

boleana
1,33 1,80 9,00 12,50

Pab-2
Populus alba var

boleana
0,82 2,80 3,00 10,50

Pab-3
Populus alba var

boleana
0,73 2,80 2,86 10,50

Pab-4
Populus alba var

boleana
1,14 2,23 6,50 11,00

Pab-5
Populus alba var

boleana
- - -

Pc-1 Phoenix canariensis - 2,00 3,35

Pd-1 Phoenix dactilyfera 1,63 6,92 5,80 12,00

Pd-2 Phoenix dactilyfera 1,35 7,30 7,68 11,00

Pn-1 Populus nigra 0,69 1,80 4,20

Pn-2 Populus nigra
0,32+

0,20
- 3,60

Pn-3 Populus nigra 0,48 -

Pn-4 Populus nigra 0,48 1,80 2,50

P.A.P.
H Ins. 

Copa
Ø Copa H Total 

(m) (m) (m) (m)

ID. ESPÉCIE 

PARÂMETROS DENDROMÉTRICOS

 

8,50

EXEMPLAR ADULTO, ÁRVORE DE GRANDE PORTE, FOLHA 

CADUCA, FUSTE MUITO INCLINADO QUE SE BIFURCA EM 2 

PERNADAS ESTRUTURAIS (INICIALMENTE 3 PERNADAS, UMA 

FOI DECEPADA), COPA LIGEIRAMENTE INCLINADA A TOCAR NO 

SOLO, PRESENÇA DE RAMOS SECOS/MORTOS, BEM 

CONFORMADO, BOM ESTADO GERAL

SEPARADOR AV. PADRE CRUZ - 

ESTRADA DE TELHEIRAS

-
EXEMPLAR ADULTO, ÁRVORE DE GRANDE PORTE, FOLHA 

CADUCA
TALUDE ESTRADA DE TELHEIRAS

12,50

EXEMPLAR ADULTO, ÁRVORE DE GRANDE PORTE, COLUNAR, 

FOLHA CADUCA, FUSTE DIREITO COM INSERÇÃO DE TODAS AS 

PERNADAS, COPA EQUILIBRADA, BEM CONFORMADO, BOM 

ESTADO GERAL 

TALUDE ESTRADA DE TELHEIRAS

10,50

EXEMPLAR ADULTO, ÁRVORE DE GRANDE PORTE, COLUNAR, 

FOLHA CADUCA, FUSTE LIGEIRAMENTE CONTORCIDO, COPA 

EQUILIBRADA, BEM CONFORMADO, BONITO EXEMPLAR, BOM 

ESTADO GERAL

TALUDE ESTRADA DE TELHEIRAS

10,50

EXEMPLAR ADULTO, ÁRVORE DE GRANDE PORTE, COLUNAR, 

FOLHA CADUCA, FUSTE DIREITO, COPA EQUILIBRADA E 

SIMÉTRICA, BEM CONFORMADO,  BONITO EXEMPLAR, BOM 

ESTADO GERAL

TALUDE ESTRADA DE TELHEIRAS

11,00

EXEMPLAR ADULTO, ÁRVORE DE GRANDE PORTE, COLUNAR, 

FOLHA CADUCA, FUSTE DIREITO, COPA EQUILIBRADA E 

REGULAR, BEM CONFORMADO, BOM ESTADO GERAL   

TALUDE ESTRADA DE TELHEIRAS

-
EXEMPLAR ADULTO, ÁRVORE DE GRANDE PORTE, FOLHA 

CADUCA
TALUDE ESTRADA DE TELHEIRAS

-

EXEMPLAR ADULTO, PALMEIRA DE PEQUENO PORTE, FOLHA 

PERENE, COPA RENTE AO SOLO E ASSIMÉTRICA (ENCOSTA À 

PAREDE DO ENCONTRO), FOLHAS SECAS, BEM CONFORMADO, 

APARENTA BOM ESTADO GERAL (SEM SINAIS, NEM SINTOMAS 

DE RHYNCHOPHORUS FERRUGINEUS )    

TALUDE JUNTO AO ENCONTRO DO 

VIADUTO ML

12,00

EXEMPLAR ADULTO, PALMEIRA DE GRANDE PORTE, FOLHA 

PERENE, ESPIQUE LIGEIRAMENTE INCLINADO, COPA 

SIMÉTRICA, ALGUMAS FOLHAS SECAS, BEM CONFORMADO, 

BOM ESTADO GERAL (SEM SINAIS, NEM SINTOMAS DE 

RHYNCHOPHORUS FERRUGINEUS )     

INTERFACE CAMPO GRANDE

11,00

EXEMPLAR ADULTO, PALMEIRA DE GRANDE PORTE, FOLHA 

PERENE, ESPIQUE INCLINADO, COPA SIMÉTRICA, ALGUMAS 

FOLHAS SECAS, BEM CONFORMADO, BOM ESTADO GERAL (SEM 

SINAIS, NEM SINTOMAS DE RHYNCHOPHORUS FERRUGINEUS )     

INTERFACE CAMPO GRANDE

-

EXEMPLAR ADULTO, ÁRVORE DE MÉDIO PORTE QUE FAZ PARTE 

DE UM CONJUNTO DE EXEMPLARES ORIUNDOS DE REBENTOS 

DE RAIZ (Pn-1 A Pn-9) IMPLANTADO JUNTO A UM MURETE DO 

AJARDINADO, COLUNAR, FOLHA CADUCA, FUSTE DIREITO, COM 

REBENTOS LADRÕES, COPA REGULAR, BEM CONFORMADO, 

ESTADO GERAL BOM 

ENCONTRO DO VIADUTO ML

-

EXEMPLAR ADULTO, ÁRVORE DE MÉDIO PORTE QUE FAZ PARTE 

DE UM CONJUNTO DE EXEMPLARES ORIUNDOS DE REBENTOS 

DE RAIZ (Pn-1 A Pn-9) IMPLANTADO JUNTO A UM MURETE DO 

AJARDINADO, COLUNAR, FOLHA CADUCA, FUSTE 

LIGEIRAMENTE INCLINADO, REVESTIDO DESDE A BASE, COPA 

LIGEIRAMENTE INCLINADA (MAIS DENSA NUM DOS LADOS), 

ALGUNS RAMOS SECOS/MORTOS, ESTADO GERAL BOM 

ENCONTRO DO VIADUTO ML

-

EXEMPLAR ADULTO, ÁRVORE DE MÉDIO PORTE QUE FAZ PARTE 

DE UM CONJUNTO DE EXEMPLARES ORIUNDOS DE REBENTOS 

DE RAIZ (Pn-1 A Pn-9) IMPLANTADO JUNTO A UM MURETE DO 

AJARDINADO, COLUNAR, FOLHA CADUCA, FUSTE 

LIGEIRAMENTE INCLINADO, REVESTIDO DESDE A BASE, COPA 

LIGEIRAMENTE INCLINADA (MAIS DENSA NUM DOS LADOS), 

ALGUNS RAMOS SECOS/MORTOS, ESTADO GERAL BOM 

ENCONTRO DO VIADUTO ML

-

EXEMPLAR ADULTO, ÁRVORE DE MÉDIO PORTE QUE FAZ PARTE 

DE UM CONJUNTO DE EXEMPLARES ORIUNDOS DE REBENTOS 

DE RAIZ (Pn-1 A Pn-9) IMPLANTADO JUNTO A UM MURETE DO 

AJARDINADO, COLUNAR, FOLHA CADUCA, 2 FUSTES 

LIGEIRAMENTE INCLINADO, REVESTIDO DESDE A BASE, COPA 

LIGEIRAMENTE INCLINADA (MAIS DENSA NUM DOS LADOS), 

ALGUNS RAMOS SECOS/MORTOS, ESTADO GERAL BOM 

ENCONTRO DO VIADUTO ML

H Total 

(m)

DENDROMÉTRICOS

AVALIAÇÃO VISUAL IMPLANTAÇÃO
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(Cont.) 

SEPARADOR AV. PADRE CRUZ - 

ESTRADA DE TELHEIRAS
08.01.2018

ABATE

(NÃO TRANSPLANTÁVEL 

DEVIDO AO PORTE E 

ESPÉCIE EM CAUSA)   

TALUDE ESTRADA DE TELHEIRAS 08.01.2018 MANTER / PROTEGER

TALUDE ESTRADA DE TELHEIRAS 08.01.2018

ABATE

(NÃO TRANSPLANTÁVEL 

DEVIDO AO PORTE E 

ESPÉCIE EM CAUSA)   

TALUDE ESTRADA DE TELHEIRAS 08.01.2018

ABATE

(NÃO TRANSPLANTÁVEL 

DEVIDO AO PORTE E 

ESPÉCIE EM CAUSA)   

TALUDE ESTRADA DE TELHEIRAS 08.01.2018

ABATE

(NÃO TRANSPLANTÁVEL 

DEVIDO AO PORTE E 

ESPÉCIE EM CAUSA)   

TALUDE ESTRADA DE TELHEIRAS 08.01.2018

ABATE

(NÃO TRANSPLANTÁVEL 

DEVIDO AO PORTE E 

ESPÉCIE EM CAUSA)   

TALUDE ESTRADA DE TELHEIRAS 08.01.2018

ABATE

(NÃO TRANSPLANTÁVEL 

DEVIDO AO PORTE E 

ESPÉCIE EM CAUSA)   

TALUDE JUNTO AO ENCONTRO DO 
03.01.2018

ABATE

(POR SER SUSCEPTIVEL 

AO ATAQUE DE 

RHYNCHOPHORUS 

FERRUGINEUS )     

INTERFACE CAMPO GRANDE 03.01.2018 MANTER / PROTEGER

INTERFACE CAMPO GRANDE 03.01.2018 MANTER / PROTEGER

ENCONTRO DO VIADUTO ML 03.01.2018

ABATE

(NÃO TRANSPLANTÁVEL 

DEVIDO AO PORTE E 

ESPÉCIE EM CAUSA)   

ENCONTRO DO VIADUTO ML 03.01.2018

ABATE

(NÃO TRANSPLANTÁVEL 

DEVIDO AO PORTE E 

ESPÉCIE EM CAUSA)   

ENCONTRO DO VIADUTO ML 03.01.2018

ABATE

(NÃO TRANSPLANTÁVEL 

DEVIDO AO PORTE E 

ESPÉCIE EM CAUSA)   

ENCONTRO DO VIADUTO ML 03.01.2018

ABATE

(NÃO TRANSPLANTÁVEL 

DEVIDO AO PORTE E 

ESPÉCIE EM CAUSA)   

DATA ACÇÃO PROPOSTA



 

VDCG TXD PE AMB LT3 000 AN 49008 B 

P.A.P.
H Ins. 

Copa
Ø Copa

(m) (m) (m)

ID. ESPÉCIE 

PARÂMETROS DENDROMÉTRICOS

Pn-5 Populus nigra
0,29+

0,64
- 3,20

Pn-6 Populus nigra - - -

Pn-7 Populus nigra 0,81 - 4,00

Pn-8 Populus nigra 0,34 - 2,20

Pn-9 Populus nigra 0,38 - 2,20

Pn-10 Populus nigra 1,07 - 3,00

Pn-11 Populus nigra 1,06 - 3,80

Pn-12 Populus nigra 0,54 - -

Pn-13 Populus nigra 0,90 - 2,50

Pn-14 Populus nigra 0,78 2,50 4,00

Pn-15 Populus nigra - - -

Pn-16 Populus nigra 0,99 2,50 5,80

Pn-17 Populus nigra 0,90 - 4,40

Pn-18 Populus nigra 0,85 2,30 4,60

Pn-19
Populus nigra var.

canadensis
1,95 1,80 8,20

Pn-20 Populus nigra - - 3,60

 

H Total 

(m)

DENDROMÉTRICOS

AVALIAÇÃO VISUAL IMPLANTAÇÃO

-

EXEMPLAR ADULTO, ÁRVORE DE MÉDIO PORTE QUE FAZ PARTE 

DE UM CONJUNTO DE EXEMPLARES ORIUNDOS DE REBENTOS 

DE RAIZ (Pn-1 A Pn-9) IMPLANTADO JUNTO A UM MURETE DO 

AJARDINADO, COLUNAR, FOLHA CADUCA, DOIS FUSTES (UM 

DOS FUSTES FORMOU-SE A PARTIR DE UM REBENTO LADRÃO), 

UMA PERNADA TOTALMENTE SECA, REVESTIDO DESDE A BASE, 

COPA EQUILIBRADA, ESTADO GERAL BOM

ENCONTRO DO VIADUTO ML

-

EXEMPLAR ADULTO, ÁRVORE DE MÉDIO PORTE QUE FAZ PARTE 

DE UM CONJUNTO DE EXEMPLARES ORIUNDOS DE REBENTOS 

DE RAIZ (Pn-1 A Pn-9) IMPLANTADO JUNTO A UM MURETE DO 

AJARDINADO, COLUNAR, FOLHA CADUCA, REVESTIDO DESDE A 

BASE, COPA EQUILIBRADA, ESTADO GERAL BOM

ENCONTRO DO VIADUTO ML

-

EXEMPLAR ADULTO, ÁRVORE DE GRANDE PORTE QUE FAZ 

PARTE DE UM CONJUNTO DE EXEMPLARES ORIUNDOS DE 

REBENTOS DE RAIZ (Pn-1 A Pn-9) IMPLANTADO JUNTO A UM 

MURETE DO AJARDINADO, COLUNAR, FOLHA CADUCA, FUSTE 

DIREITO, REVESTIDO DESDE A BASE, COPA EQUILIBRADA, BEM 

CONFORMADO, ESTADO GERAL BOM 

ENCONTRO DO VIADUTO ML

-

EXEMPLAR ADULTO, ÁRVORE DE MÉDIO PORTE QUE FAZ PARTE 

DE UM CONJUNTO DE EXEMPLARES ORIUNDOS DE REBENTOS 

DE RAIZ (Pn-1 A Pn-9) IMPLANTADO JUNTO A UM MURETE DO 

AJARDINADO, COLUNAR, FOLHA CADUCA, FUSTE DIREITO, QUE 

SE BIFURCA A 2M DO SOLO, REVESTIDO DESDE A BASE, COPA 

DESEQUILIBRADA/ASSIMÉTRICA, BEM CONFORMADO, RAMOS 

SECOS, ESTADO GERAL BOM

ENCONTRO DO VIADUTO ML

-

EXEMPLAR ADULTO, ÁRVORE DE GRANDE PORTE QUE FAZ 

PARTE DE UM CONJUNTO DE EXEMPLARES ORIUNDOS DE 

REBENTOS DE RAIZ (Pn-1 A Pn-9) IMPLANTADO JUNTO A UM 

MURETE DO AJARDINADO, COLUNAR, FOLHA CADUCA, FUSTE 

LIGEIRAMENTE INCLINADO, UMA PERNADA TOTALMENTE 

SECA, REVESTIDO DESDE A BASE, COPA EQUILIBRADA, ESTADO 

GERAL BOM 

ENCONTRO DO VIADUTO ML

-

EXEMPLAR ADULTO, ÁRVORE DE GRANDE PORTE, COLUNAR, 

FOLHA CADUCA, FUSTE DIREITO, REVESTIDO DESDE A BASE, 

RAMOS SECOS, COPA ASSIMÉTRICA, BEM CONFORMADO, 

ESTADO GERAL MÉDIO

ENCONTRO DO VIADUTO ML

10,00

EXEMPLAR ADULTO, ÁRVORE DE GRANDE PORTE, COLUNAR, 

FOLHA CADUCA, FUSTE DIREITO, COM GRANDE TUFO DE 

REBENTOS LADRÕES, COPA SIMÉTRICA, BEM CONFORMADO, 

ESTADO GERAL MAU

TALUDE A NORTE DO ENCONTRO DO 

VIADUTO ML

2,50 FUSTE CORTADO
TALUDE A NORTE DO ENCONTRO DO 

VIADUTO ML

9,00

EXEMPLAR ADULTO, ÁRVORE DE MUITO GRANDE PORTE, 

COLUNAR, FOLHA CADUCA, FUSTE DIREITO, COM MÚLTIPLOS 

REBENTOS LADRÕES, COPA SIMÉTRICA, BEM CONFORMADO, 

ESTADO GERAL MAU

TALUDE A NORTE DO ENCONTRO DO 

VIADUTO ML

8,00

EXEMPLAR ADULTO, ÁRVORE DE GRANDE PORTE, COLUNAR, 

FOLHA CADUCA, FUSTE LIGEIRAMENTE INCLINADO, COM 

MUITOS RAMOS SECOS, COPA DESEQUILIBRADA, BEM 

CONFORMADO, ESTADO GERAL MAU

TALUDE A NORTE DO ENCONTRO DO 

VIADUTO ML

- CEPO
TALUDE A NORTE DO ENCONTRO DO 

VIADUTO ML

-

EXEMPLAR ADULTO, ÁRVORE DE GRANDE PORTE, COLUNAR, 

FOLHA CADUCA, FUSTE DIREITO,  COPA EQUILIBRADA, BEM 

CONFORMADO, ESTADO GERAL MAU  

TALUDE A NORTE DO ENCONTRO DO 

VIADUTO ML

-

EXEMPLAR ADULTO, ÁRVORE DE GRANDE PORTE, COLUNAR, 

FOLHA CADUCA, FUSTE CONTORCIDO, COM UM GRANDE TUFO 

DE REBENTOS LADRÕES DESDE O SOLO, COPA EQUILIBRADA, 

BEM CONFORMADO, ESTADO GERAL MÉDIO

TALUDE A NORTE DO ENCONTRO DO 

VIADUTO ML

-

EXEMPLAR ADULTO, ÁRVORE DE GRANDE PORTE, COLUNAR, 

FOLHA CADUCA, FUSTE DIREITO, REBENTOS LADRÕES JUNTO 

AO SOLO, COPA EQUILIBRADA E SIMÉTRICA, BEM 

CONFORMADO, ESTADO GERAL MÉDIO

TALUDE A NORTE DO ENCONTRO DO 

VIADUTO ML

9,00

EXEMPLAR ADULTO, ÁRVORE DE MUITO GRANDE PORTE, 

COLUNAR, FOLHA CADUCA, FUSTE DIREITO, COPA 

EQUILIBRADA E SIMÉTRICA, BEM CONFORMADO, BONITO 

EXEMPLAR, ESTADO GERAL MÉDIO

TALUDE A NORTE DO ENCONTRO DO 

VIADUTO ML

10,50

EXEMPLAR ADULTO, ÁRVORE DE GRANDE PORTE, COLUNAR, 

FOLHA CADUCA, FUSTE DIREITO E REVESTIDO DESDE A BASE, 

ALGUNS RAMOS SECOS/MORTOS, COPA EQUILIBRADA E 

SIMÉTRICA, BEM CONFORMADO, ESTADO GERAL MÉDIO

TALUDE ESTRADA DE TELHEIRAS
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(Cont.) 

DATA ACÇÃO PROPOSTAIMPLANTAÇÃO

ENCONTRO DO VIADUTO ML 03.01.2018

ABATE

(NÃO TRANSPLANTÁVEL 

DEVIDO AO PORTE E 

ESPÉCIE EM CAUSA)   

ENCONTRO DO VIADUTO ML 03.01.2018

ABATE

(NÃO TRANSPLANTÁVEL 

DEVIDO AO PORTE E 

ESPÉCIE EM CAUSA)   

ENCONTRO DO VIADUTO ML 03.01.2018

ABATE

(NÃO TRANSPLANTÁVEL 

DEVIDO AO PORTE E 

ESPÉCIE EM CAUSA)   

ENCONTRO DO VIADUTO ML 03.01.2018

ABATE

(NÃO TRANSPLANTÁVEL 

DEVIDO AO PORTE E 

ESPÉCIE EM CAUSA)   

ENCONTRO DO VIADUTO ML 03.01.2018

ABATE

(NÃO TRANSPLANTÁVEL 

POR DEVIDO AO 

PORTE E ESPÉCIE EM 

CAUSA)   

ENCONTRO DO VIADUTO ML 03.01.2018

ABATE

(NÃO TRANSPLANTÁVEL 

DEVIDO AO PORTE E 

ESPÉCIE EM CAUSA)   

TALUDE A NORTE DO ENCONTRO DO 

VIADUTO ML
03.01.2018

ABATE

(NÃO TRANSPLANTÁVEL 

DEVIDO AO PORTE E 

ESPÉCIE EM CAUSA)   

TALUDE A NORTE DO ENCONTRO DO 

VIADUTO ML
03.01.2018 ARRANQUE

TALUDE A NORTE DO ENCONTRO DO 

VIADUTO ML
03.01.2018

ABATE

(NÃO TRANSPLANTÁVEL 

DEVIDO AO PORTE E 

ESPÉCIE EM CAUSA)   

TALUDE A NORTE DO ENCONTRO DO 

VIADUTO ML
03.01.2018

ABATE

(NÃO TRANSPLANTÁVEL 

DEVIDO AO PORTE E 

ESPÉCIE EM CAUSA)   

TALUDE A NORTE DO ENCONTRO DO 

VIADUTO ML
03.01.2018 ARRANQUE

TALUDE A NORTE DO ENCONTRO DO 

VIADUTO ML
03.01.2018

ABATE

(NÃO TRANSPLANTÁVEL 

DEVIDO AO PORTE E 

ESPÉCIE EM CAUSA)   

TALUDE A NORTE DO ENCONTRO DO 

VIADUTO ML
03.01.2018

ABATE

(NÃO TRANSPLANTÁVEL 

DEVIDO AO PORTE E 

ESPÉCIE EM CAUSA)   

TALUDE A NORTE DO ENCONTRO DO 

VIADUTO ML
03.01.2018

ABATE

(NÃO TRANSPLANTÁVEL 

DEVIDO AO PORTE E 

ESPÉCIE EM CAUSA)   

TALUDE A NORTE DO ENCONTRO DO 

VIADUTO ML
03.01.2018

ABATE

(NÃO TRANSPLANTÁVEL 

DEVIDO AO PORTE E 

ESPÉCIE EM CAUSA)   

TALUDE ESTRADA DE TELHEIRAS 08.01.2018 MANTER / PROTEGER
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6.3 AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

6.3.1 Interferência com Elementos Arbóreos e Elementos Construídos

Conforme já previsto em Estudo Prévio, ir

Quadro 10, antes apresentado, onde se sintetizou a informação relativa ao material vegetal levantado, no 

que diz respeito aos parâmetros dendrométricos, características principais, local de im

levantamento e ações propostas (o ID de cada exemplar corresponde à localização de cada indivíduo na 

Planta Elementos Arbóreos a Abater / Transplantar

Com o projeto aprovado pela DIA verifica

arbóreos que ornamentam / enquadram paisagisticamente as várias estruturas existentes (espécies 

nigra (2), Populus alba (7), Fraxinus excelsior

Deste levantamento, verifica-se que se mantêm muitos ou

transplantados, conforme acordo entre a ML e a CML e será esta entidade a responsável por essas ações e 

pelos locais para onde vai transplantar as árvores

já implantado desde novembro de 2020, já foram abatidos outros 20 exemplares

nigra (16), Nerium oleander (1), Phoenix canariensis

  

P.A.P.
H Ins. 

Copa
Ø Copa H Total 

(m) (m) (m) (m)

ID. ESPÉCIE 

PARÂMETROS DENDROMÉTRICOS

Pspp-1 Platanus spp - - - -

Prspp-1 Prunus spp 0,50 1,60 3,20 4,00

Ps-1 Photinea serrulata 0.20 1,88 2,00 4,00

Rp-1
Robinea 

pseudoacacia
0,21 2,80 - 5,50

Tspp-1 Thuja spp - - 3,00 -

 

Interferência com Elementos Arbóreos e Elementos Construídos 

Conforme já previsto em Estudo Prévio, ir-se-á registar a afetação de vários elementos arbóreos conforme o

, antes apresentado, onde se sintetizou a informação relativa ao material vegetal levantado, no 

diz respeito aos parâmetros dendrométricos, características principais, local de im

levantamento e ações propostas (o ID de cada exemplar corresponde à localização de cada indivíduo na 

Elementos Arbóreos a Abater / Transplantar – Desenho VDCG TXD PE AMB LT3 000 DW 49006

erifica-se em síntese e conforme o Quadro 7 a afetação de 

arbóreos que ornamentam / enquadram paisagisticamente as várias estruturas existentes (espécies 

excelsior (2), Fraxinus angustifolia (1), Prunus spp (1)). 

se que se mantêm muitos outros elementos arbóreos (13)

conforme acordo entre a ML e a CML e será esta entidade a responsável por essas ações e 

ntar as árvores. De referir que com o projeto do Novo Terminal Rodoviário 

já implantado desde novembro de 2020, já foram abatidos outros 20 exemplares (Acer negundo

Phoenix canariensis (1)).  

H Total 

(m)

AVALIAÇÃO VISUAL IMPLANTAÇÃO

- TALUDE ESTRADA DE TELHEIRAS

4,00

EXEMPLAR JOVEM, ÁRVORE DE MÉDIO PORTE, FOLHA CADUCA, 

FUSTE LIGEIRAMENTE INCLINADO, COM FERIDA CAUSADA POR 

ESTRANGULAMENTO, BIFURCA-SE EM DUAS PERNADAS 

ESTRUTURAIS, COPA SIMÉTRICA, RAMOS LADRÕES, BEM 

CONFORMADO, ESTADO GERAL MÉDIO

CANTEIRO VEDADO A POENTE DO 

N.º79 - EDIFÍCIO ESTRADA DE 

TELHEIRAS 

4,00

EXEMPLAR JOVEM, ÁRVORE DE PEQUENO PORTE, FOLHA 

PERSISTENTE, FUSTE LIGEIRAMENTE INCLINADO, COPA 

EQUILIBRADA, PLANTADA EM CALDEIRA E TUTORADA (3 

TUTORES), MAL CONFORMADA, APARENTEMENTE EM BOM 

ESTADO 

PASSEIO JUNTO À RUA ACTOR 

ANTÓNIO SILVA (A NASCENTE DA 

ESTAÇÃO C.GRANDE) 

5,50

EXEMPLAR JOVEM, ÁRVORE DE PEQUENO PORTE, FOLHA 

CADUCA, FUSTE LIGEIRAMENTE INCLINADO, COPA 

EQUILIBRADA E PARCIALMENTE SEM FOLHAS, GUIA CORTADA, 

PLANTADA EM CALDEIRA E TUTORADA (3 TUTORES), MAL 

CONFORMADA, APARENTEMENTE EM BOM ESTADO 

PASSEIO JUNTO À RUA ACTOR 

ANTÓNIO SILVA (A NASCENTE DA 

ESTAÇÃO C.GRANDE) 

EXEMPLAR ADULTO, ÁRVORE DE GRANDE PORTE, FOLHA 

CADUCA, FUSTE LIGEIRAMENTE INCLINADO,  COPA 

EQUILIBRADA E SIMÉTRICA, RAMOS LADRÕES DESDE A BASE 

ATE VÁ INSERÇÃO DA COPA, BEM CONFORMADO, ESTADO 

GERAL BOM 

SEPARADOR VIÁRIO AV. PADRE CRUZ - 

ESTRADA DE TELHEIRAS
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tos arbóreos conforme o 

, antes apresentado, onde se sintetizou a informação relativa ao material vegetal levantado, no 

diz respeito aos parâmetros dendrométricos, características principais, local de implantação, data do 

levantamento e ações propostas (o ID de cada exemplar corresponde à localização de cada indivíduo na 

E AMB LT3 000 DW 49006). 

a afetação de 13 exemplares 

arbóreos que ornamentam / enquadram paisagisticamente as várias estruturas existentes (espécies Populus 

 

), e outros 17 irão ser 

conforme acordo entre a ML e a CML e será esta entidade a responsável por essas ações e 

De referir que com o projeto do Novo Terminal Rodoviário 

Acer negundo (2), Populus 

DATA ACÇÃO PROPOSTA

TALUDE ESTRADA DE TELHEIRAS 08.01.2018 MANTER / PROTEGER

CANTEIRO VEDADO A POENTE DO 

N.º79 - EDIFÍCIO ESTRADA DE 27.03.2019
ABATE

PASSEIO JUNTO À RUA ACTOR 

ANTÓNIO SILVA (A NASCENTE DA 07.10.2019 MANTER / PROTEGER

PASSEIO JUNTO À RUA ACTOR 

ANTÓNIO SILVA (A NASCENTE DA 07.10.2019 MANTER / PROTEGER

SEPARADOR VIÁRIO AV. PADRE CRUZ - 

ESTRADA DE TELHEIRAS
08.01.2018 MANTER 
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Considera-se assim que o impacte 

medidas de projeto, sendo considerado 

infraestruturas e edificado existente, manterá o enquadramento 

previsto. Este é também um impacte já identificado no EIA e que

Quadro 10 – Lista dos Elementos Arbóreos a manter, a Abater e já Removidos

ID Espécie 

An-3 Acer negundo 

Eni-1 Espécie não identificada

Eni-2 Espécie não identificada

Fe-1 Fraxinus excelsior 

No-2 Nerium oleander 

No-3 Nerium oleander 

Pa-4 Populus alba 

Pd-1 Phoenix dactilyfera 

Pd-2 Phoenix dactilyfera 

Ps-1 Photinea serrulata 

Pn-20 Populus nigra 

Pspp-1 Platanus spp 

Rp-1 Robinea pseudoacacia 

ID Espécie 

Ap-1 Acer pseudoplatanus 

Ap-2 Acer pseudoplatanus 

Ap-3 Acer pseudoplatanus 

Ap-4 Acer pseudoplatanus 

Cs-1 Cupressus sempervirens 

Cs-2 Cupressus sempervirens 

Cs-3 Cupressus sempervirens 

Lc-1 Lantana camara 

No-4 Nerium oleander 

No-5 Nerium oleander 

No-6 Nerium oleander 

No-7 Nerium oleander 

 

impacte negativo, permanente, irreversível e localizado, 

considerado não significativo, uma vez que a zona bastante densificada pelas 

infraestruturas e edificado existente, manterá o enquadramento paisagístico das mesmas, nos locais já 

é também um impacte já identificado no EIA e que não se alterou.  

Lista dos Elementos Arbóreos a manter, a Abater e já Removidos

MANTER / PROTEGER 

PARÂMETROS DENDROMÉTRICOS (m) 

P.A.P H Ins. Copa Ø Copa H Total

0,87 2,26 7,40 7,00

Espécie não identificada - - - -

Espécie não identificada - - - -

0,49 - 1,20 -

- - 4,00 4,50

- - 3,50 4,00

- - - -

1,63 6,92 5,80 12,00

1,35 7,30 7,68 11,00

0.20 1,88 2,00 4,00

- - 3,60 10,50

- - - -

 0,21 2,80 - 5,50

TRANSPLANTAR 

PARÂMETROS DENDROMÉTRICOS (m) 

P.A.P H Ins. Copa Ø Copa H Total

0,61 2,15 3,60 7,00

0,61 2,20 4,00 5,00

0,29 2,20 2,00 4,00

0,28 2,15 1,60 4,00

Cupressus sempervirens  - - 2,00 9,00

sempervirens  - - 1,20 8,50

Cupressus sempervirens  - - 1,10 9,50

- - 1,50 0,70

- - 3,20 3,50

- - 4,00 4,00

- - 4,00 3,20

- - 4,50 3,50
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ente, irreversível e localizado, é minimizado pelas 

, uma vez que a zona bastante densificada pelas 

das mesmas, nos locais já 

Lista dos Elementos Arbóreos a manter, a Abater e já Removidos 

 ESTADO  

GERAL H Total 

7,00 BOM 

- BOM 

- BOM 

- MÉDIO 

4,50 BOM 

4,00 BOM 

- BOM 

12,00 BOM 

11,00 BOM 

4,00 BOM 

10,50 MÉDIO 

- BOM 

5,50 BOM 

 ESTADO  

GERAL H Total 

7,00 BOM 

5,00 BOM 

4,00 BOM 

4,00 BOM 

9,00 MÉDIO 

8,50 MÉDIO 

9,50 MÉDIO 

0,70 BOM 

3,50 BOM 

4,00 BOM 

3,20 BOM 

3,50 BOM 
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No-8 Nerium oleander 

No-9 Nerium oleander 

No-10 Nerium oleander 

No-11 Nerium oleander 

No-12 Nerium oleander 

ID Espécie 

Fa-1 Fraxinus angustifolia 

Fe-2 Fraxinus excelsior 

Fe-3 Fraxinus excelsior 

Pa-2 Populus alba 

Pa-3 Populus alba 

Pab-1 Populus alba var boleana 

Pab-2 Populus alba var boleana 

Pab-3 Populus alba var boleana 

Pab-4 Populus alba var boleana 

Pab-5 Populus alba var boleana 

Pn-18 Populus nigra 

Pn-19 Populus nigra var. canadensis 

Prspp-1 Prunus spp 

Relativamente às novas intervenções a nascente da Estação do Campo Grande e não previstas no EIA, não se 

prevê a afetação de qualquer elemento arbóreo, pelo que os impactes desta alteração são 

Face ao avaliado no EIA, o estaleiro industrial, que se propõe para SE da Torre Vicentina afetará alguns 

elementos arbóreos. Por esse motivo, houve lugar a nova avaliação do arvoredo nesta zona para definição de 

medidas cautelares de proteção que aguardam parecer da C.M.L.. Os dados deste no

encontram-se no Quadro 11. Nele são ainda incluídas atualizações dos exemplares anteriormente avaliados e 

devidamente assinalados.  

 

- - 3,00-3,50 3-3,50 

- - 3,00-3,50 3-3,50 

- - 3,00-3,50 3-3,50 

- - 3,00-3,50 3-3,50 

- - 3,00-3,50 3-3,50 

ABATER 

PARÂMETROS DENDROMÉTRICOS (m) 

P.A.P H Ins. Copa Ø Copa H Total 

0,65 2,00 4,50 5,00 

0,18 1,80 1,20 4,00 

0,31 - 1,60 3,50 

0,92 1,70 10,50 9,00 

1,06 1,54 10,80 8,50 

1,33 1,80 9,00 12,50 

0,82 2,80 3,00 10,50 

0,73 2,80 2,86 10,50 

1,14 2,23 6,50 11,00 

- - - - 

0,85 2,30 4,60 - 

 1,95 1,80 8,20 9,00 

0,50 1,60 3,20 4,00 

Relativamente às novas intervenções a nascente da Estação do Campo Grande e não previstas no EIA, não se 

prevê a afetação de qualquer elemento arbóreo, pelo que os impactes desta alteração são 

industrial, que se propõe para SE da Torre Vicentina afetará alguns 

. Por esse motivo, houve lugar a nova avaliação do arvoredo nesta zona para definição de 

medidas cautelares de proteção que aguardam parecer da C.M.L.. Os dados deste no

. Nele são ainda incluídas atualizações dos exemplares anteriormente avaliados e 
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BOM 

BOM 

BOM 

BOM 

BOM 

ESTADO  

GERAL 

MAU 

MAU 

MAU 

BOM 

BOM 

BOM 

BOM 

BOM 

BOM 

BOM 

MÉDIO 

MÉDIO 

MÉDIO 

Relativamente às novas intervenções a nascente da Estação do Campo Grande e não previstas no EIA, não se 

prevê a afetação de qualquer elemento arbóreo, pelo que os impactes desta alteração são inexistentes.  

industrial, que se propõe para SE da Torre Vicentina afetará alguns 

. Por esse motivo, houve lugar a nova avaliação do arvoredo nesta zona para definição de 

medidas cautelares de proteção que aguardam parecer da C.M.L.. Os dados deste novo levantamento 

. Nele são ainda incluídas atualizações dos exemplares anteriormente avaliados e 
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Foto 

Torre Vicentina e que afetará alguns elementos arbóreos 

junto ao viaduto existente. Também os choupos no interior 

Quadro 11 – Levantamento do Material Vegetal a sul da ilha direcional Av. Padre Cruz/Estrada de Telheiras 

ID Espécie 

Pspp-1 Platanus spp. 

Pa-5 Populus alba 

Pa-6 Populus alba 

An-5 Acer negundo 

An-6 Acer negundo 

An-3 Acer negundo 

Fe-1 Fraxinus excelsior 

Pn-20 Populus nigra 

Pab-2 Populus alba var boleana

Pab-3 Populus alba var boleana

Pa-7 Populus alba 

Pab-1 Populus alba var boleana

Fe-3 Fraxinus excelsior 

Pab-4 Populus alba var boleana

 

Foto 33 – Estaleiro industrial, que se propõe para SE da 

Torre Vicentina e que afetará alguns elementos arbóreos 

junto ao viaduto existente. Também os choupos no interior 

do nó serão afetados pelo pilar P13 do VL2 

o do Material Vegetal a sul da ilha direcional Av. Padre Cruz/Estrada de Telheiras 

(2021) – local do estaleiro industrial proposto 

LEVANTAMENTO 2021 

PARÂMETROS DENDROMÉTRICOS (m) 

P.A.P H Ins. Copa Ø Copa H Total

1,25 2,50 14,00 16,00

1,54 2,50 7,00 11,00

1,08 2,50 5,00 10,00

0,70 2,10 5,00 6,00

0,93 2,00 6,00 6,00

0,92 2,20 7,50 8,00

0,19 2,00 1,00 3,00

1,22 3,00 6,00 12,00

Populus alba var boleana 0,89 - 3,50 11,00

Populus alba var boleana 0,78 2,80 3,50 11,00

0,85 3,00 3,50 10,00

Populus alba var boleana 1,41 1,80 8,00 13,00

0,29 - 2,00 4,00

Populus alba var boleana 1,18 2,50 6,00 11,00
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Estaleiro industrial, que se propõe para SE da 

Torre Vicentina e que afetará alguns elementos arbóreos 

junto ao viaduto existente. Também os choupos no interior 

o do Material Vegetal a sul da ilha direcional Av. Padre Cruz/Estrada de Telheiras 

 
OBS. 

H Total 

16,00 MANTER (*1) 

11,00 
Localização: Zona de 

Stock de Terras (*2) 

10,00 
Localização: Zona de 

Stock de Terras (*2) 

6,00 
Localização: Zona de 

Stock de Terras (*2) 

6,00 
Localização: Zona de 

Stock de Terras (*2) 

8,00 MANTER (*1) 

3,00 MANTER (*1) 

12,00 MANTER (*1) 

11,00 ABATE (*1) 

11,00 ABATE (*1) 

10,00 
Localização: Zona de 

Stock de Terras (*2) 

13,00 ABATE (*1) 

4,00 ABATE (*1) 

11,00 ABATE (*1) 
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ID Espécie 

Pab-5 Populus alba var boleana 

Pa-8 Populus alba 

Fe-2 Fraxinus excelsior 

Fe-4 Fraxinus excelsior 

Pa-9 Populus alba 

Pa-10 Populus alba 

Pa-11 Populus alba 

Pa-12 Populus alba 

Pa-13 Populus alba 

Tspp-1 Thuja sp. 

Pa-2 Populus alba 

Pa-3 Populus alba 

Pa-14 Populus alba 

Pa-4 Populus alba 

Csp-4 Cupressus sempervirens 

Pa-15 Populus alba 

Pa-16 Populus alba 

Pcp-1 Prunus cerasifera 

Eni-3 Espécie não identificada 

Pp-1 Pinus pinea 

Eni-4 Espécie não identificada 

 

LEVANTAMENTO 2021 

PARÂMETROS DENDROMÉTRICOS (m) 

P.A.P H Ins. Copa Ø Copa H Total 

0,81 - 5,00 10,00 

0,15 - 0,80 4,00 

0,17 - 1,00 3,50 

0,16 - 1,50 3,50 

0,16 - 0,70 4,00 

NA - - - 

2,03 3,50 12,00 16,00 

1,02 4,00 8,00 10,00 

0,88 1,80 6,00 7,00 

0,58 - - - 

2,04 1,80 8,00 9,00 

1,15 1,80 8,00 9,00 

1,06 2,50 7,00 7,00 

0,85 2,20 7,00 7,50 

0,37 - - 4,00 

0,58 - 4,50 7,00 

0,24 - 2,50 3,50 

0,10 1,60 1,00 2,40 

0,17 - 2,00 3,00 

0,45 2,00 3,50 4,00 

0,44 2,50 3,50 6,00 
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OBS. 

ABATE (*1) 

Localização: Zona de 

Stock de Terras (*2) 

ABATE (*1) 

Localização: Zona de 

Stock de Terras (*2) 

Localização: Zona de 

Stock de Terras (*2) 

Localização: Zona de 

Stock de Terras (*2) 

Localização: Zona de  

Estaleiro Industrial (*2) 

Localização: Zona de  

Estaleiro Industrial (*2) 

Localização: Zona de  

Estaleiro Industrial (*2) 

Localização: 

Separador viário A. 

P.Cruz (*2) 

Localização: Zona de  

Estaleiro Industrial (*2) 

Localização: Zona de  

Estaleiro Industrial (*2) 

Localização: Zona de  

Estaleiro Industrial (*2) 

MANTER (*1) 

Localização: Zona de  

Estaleiro Industrial (*2) 

Localização: Zona de  

Estaleiro Industrial (*2) 

Localização: Zona de  

Estaleiro Industrial (*2) 

Localização: Zona de  

Estaleiro Industrial (*2) 

Localização: Zona de  

Estaleiro Industrial (*2) 

Localização: Zona de  

Estaleiro Industrial (*2) 

Localização: Zona de  

Estaleiro Industrial (*2) 
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ID Espécie 

Pp-2 Pinus pinea 

Pp-3 Pinus pinea 

Pa-17 Populus alba 

Pp-4 Pinus pinea 

Pa-18 Populus alba 

Pa-19 Populus alba 

Pcp-2 Prunus cerasifera 

Eni-5 Espécie não identificada

Ca-1 Celtis australis 

Ca-2 Celtis australis 

Ca-3 Celtis australis 

 (*1) Ação proposta pela CML no levantamento de 2018

Os impactes destas novas afetações são assim 

sendo localizados e minimizados por novas plantações

Todas as ações propostas para o material vegetal deverão ser previamente confirmadas e aprovadas pela 

C.M.L. e os trabalhos de execução acompanhados por técnicos credenciados daquela en

abates e transplantes de árvores terão de ser autorizados pelo Exmo. Sr. Presidente da C.M.L., de acordo com 

o Regulamento Municipal do Arvoredo de Lisboa e despacho 60/P/12 (publicado em BM n

agosto de 2012). 

As restantes afetações correspondem a elementos construídos, designadamente, pavimentos e lancis, 

caleiras de drenagem, caldeiras de árvores, muretes, mobiliário urbano, candeeiros de iluminação pública, 

etc.., os quais constam da Planta de Demolições do Anteprojeto.

Com o Projeto de Integração Paisag

todos os espaços intervencionados no âmbito da construção e tendo naturalmente em conta as ocupações 

 

LEVANTAMENTO 2021 

PARÂMETROS DENDROMÉTRICOS (m) 

P.A.P H Ins. Copa Ø Copa H Total

0,46 0,90 3,00 3,50

0,46 - 3,00 4,00

1,05 2,50 8,00 1,30

0,38 - 4,00 4,00

1,10 1,80 10,00 14,00

0,78 0,60 10,00 11,00

0,2 - 1,50 3,80

Espécie não identificada 0,13 1,60 1,50 3,00

0,17 2,00 0,70 4,00

0,17 2,00 0,70 4,00

0,18 2,00 0,70 4,00

Ação proposta pela CML no levantamento de 2018     (*2) A aguardar designação da ação proposta pela CML

Os impactes destas novas afetações são assim negativos, temporários, reversíveis e não 

sendo localizados e minimizados por novas plantações.  

Todas as ações propostas para o material vegetal deverão ser previamente confirmadas e aprovadas pela 

C.M.L. e os trabalhos de execução acompanhados por técnicos credenciados daquela en

abates e transplantes de árvores terão de ser autorizados pelo Exmo. Sr. Presidente da C.M.L., de acordo com 

o Regulamento Municipal do Arvoredo de Lisboa e despacho 60/P/12 (publicado em BM n

afetações correspondem a elementos construídos, designadamente, pavimentos e lancis, 

caleiras de drenagem, caldeiras de árvores, muretes, mobiliário urbano, candeeiros de iluminação pública, 

etc.., os quais constam da Planta de Demolições do Anteprojeto. 

Projeto de Integração Paisagística que se anexa no Anexo 3.7, é definida

todos os espaços intervencionados no âmbito da construção e tendo naturalmente em conta as ocupações 
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OBS. 

H Total 

3,50 
Localização: Zona de  

Estaleiro Industrial (*2) 

4,00 
Localização: Zona de  

Estaleiro Industrial (*2) 

1,30 
Localização: Zona de  

Estaleiro Industrial (*2) 

4,00 
Localização: Zona de  

Estaleiro Industrial (*2) 

14,00 
Localização: Zona de  

Estaleiro Industrial (*2) 

11,00 
Localização: Zona de  

Estaleiro Industrial (*2) 

3,80 
Localização: Zona de  

Estaleiro Industrial (*2) 

3,00 
Localização: Zona de  

Estaleiro Industrial (*2) 

4,00 
Localização: passeio 

junto Pórticos (*2) 

4,00 
Localização: passeio 

junto Pórticos (*2) 

4,00 
Localização: passeio 

junto Pórticos (*2) 

) A aguardar designação da ação proposta pela CML 

negativos, temporários, reversíveis e não significativos, 

Todas as ações propostas para o material vegetal deverão ser previamente confirmadas e aprovadas pela 

C.M.L. e os trabalhos de execução acompanhados por técnicos credenciados daquela entidade. Todos os 

abates e transplantes de árvores terão de ser autorizados pelo Exmo. Sr. Presidente da C.M.L., de acordo com 

o Regulamento Municipal do Arvoredo de Lisboa e despacho 60/P/12 (publicado em BM n.º 963, de 2 de 

afetações correspondem a elementos construídos, designadamente, pavimentos e lancis, 

caleiras de drenagem, caldeiras de árvores, muretes, mobiliário urbano, candeeiros de iluminação pública, 

é definida a forma de reposição de 

todos os espaços intervencionados no âmbito da construção e tendo naturalmente em conta as ocupações 
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definitivas a construir à superfície, designadamente,

estruturais) e a ampliação do topo nascente da Estação 

Assim no caso do Terminal Rodoviário do Campo Grande

Linha Verde - VL1, designadamente no

rodoviário, separadores rodoviários (Av. Padre Cruz e Est.

Após o Terminal Rodoviário, será reposta a zona do atravessamento da Av. Padre Cru

serão implantados os pilares anteriormente descritos. 

Após o Terminal Rodoviário, será reposta a zona do atravessamento da 

separadores serão implantados os pilares anteriormente descritos. Os 

Padre Cruz e Estrada de Telheiras), Nó de Saída

Telheiras serão repostos conforme existentes, assim como as delimitações das zonas verdes.

A interferência decorrente da ligação do Viaduto 2 ao Viaduto existente, tangente/defronte à fachada Sul do 

edifício da Torre Vicentina localizado na 

da garagem na mesma inserção (a Sul), originou a necessidade de a reformul

lado norte. Assim nesta zona houve que articular tal situação em termos de 

No final da obra e onde se localizarão os 

existente entre o edifício da Torre Vicentina e a trincheira coberta do ML, confinante a Norte com a Estrada 

de Telheiras e a Oeste com a Rua Francisco Lucas Pires será reposta 

reformulação da rampa de acesso à garagem do edifício da Torre Vicentina, bem como o 

Esta reposição permitirá que posteriormente a CML promova a implantação do previsto 

Novo Jardim de Telheiras, em articulação já com o novo acesso à garagem 

deste jardim foi elaborado pela CML, na sequência do Orçamento Participativo de 2016. No entanto, em 

virtude agora da proposta do novo acesso às garagens da Torre Vicentina em situação de rampa a partir da 

Estrada de Telheiras, haverá a necessidade da CML

acesso projetado à garagem.  

Também a zona proposta para o estaleiro industrial

delimitações das zonas verdes afetadas pelo

carece ainda da validação dos projetistas da CML, uma vez que

aprovar o destino a dar às árvores a afetar e aprovar a proposta feita quanto às novas planta

recuperação.   

A Nascente da Estação Campo Grande

Grande, os novos pilares ficarão integrados no passeio p

do Campo Grande, também abrange esta zona, serão respostas as condições, nomeadamente a faixa de BUS, 

o limite do passeio, o realinhamento do lancil e o recorte da paragem de autocarros.

 

definitivas a construir à superfície, designadamente, os viadutos (pilares, tabuleiro, encontros, reforços 

estruturais) e a ampliação do topo nascente da Estação Campo Grande. 

Terminal Rodoviário do Campo Grande pretende-se a integração do novo Viaduto da 

VL1, designadamente no desenho das faixas de circulação dos autocarros no novo terminal 

eparadores rodoviários (Av. Padre Cruz e Est. de Telheiras) e taludes da Estrada

Após o Terminal Rodoviário, será reposta a zona do atravessamento da Av. Padre Cruz, em cujos separadores 

serão implantados os pilares anteriormente descritos.  

Após o Terminal Rodoviário, será reposta a zona do atravessamento da Avenida Padre Cruz

separadores serão implantados os pilares anteriormente descritos. Os separadores rodoviários 

Nó de Saída (camionetas) da Avenida Padre Cruz e Taludes 

serão repostos conforme existentes, assim como as delimitações das zonas verdes.

ão do Viaduto 2 ao Viaduto existente, tangente/defronte à fachada Sul do 

edifício da Torre Vicentina localizado na Estrada de Telheiras e que inviabilizará definitivamente 

da garagem na mesma inserção (a Sul), originou a necessidade de a reformular, a qual se passará a fazer pelo 

lado norte. Assim nesta zona houve que articular tal situação em termos de enquadramento

No final da obra e onde se localizarão os estaleiros sociais e administrativos, a zona atualmente de baldio 

existente entre o edifício da Torre Vicentina e a trincheira coberta do ML, confinante a Norte com a Estrada 

de Telheiras e a Oeste com a Rua Francisco Lucas Pires será reposta com relvado 

de acesso à garagem do edifício da Torre Vicentina, bem como o 

posição permitirá que posteriormente a CML promova a implantação do previsto 

em articulação já com o novo acesso à garagem da Torre Vicentina

deste jardim foi elaborado pela CML, na sequência do Orçamento Participativo de 2016. No entanto, em 

da proposta do novo acesso às garagens da Torre Vicentina em situação de rampa a partir da 

, haverá a necessidade da CML reajustar o traçado do novo jardim em face do novo 

estaleiro industrial, sob o viaduto existente será reposta, incluindo 

afetadas pelo estaleiro. O layout apresentado nas peças desenhadas do PIP 

da validação dos projetistas da CML, uma vez que é esta entidade que tem que previamente

a afetar e aprovar a proposta feita quanto às novas planta

Nascente da Estação Campo Grande, no espaço público localizado sob a ampliação da estação Campo 

ficarão integrados no passeio poente da Rua Cipriano Dourado. Como o 

abrange esta zona, serão respostas as condições, nomeadamente a faixa de BUS, 

o limite do passeio, o realinhamento do lancil e o recorte da paragem de autocarros. 
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os viadutos (pilares, tabuleiro, encontros, reforços 

integração do novo Viaduto da 

desenho das faixas de circulação dos autocarros no novo terminal 

de Telheiras) e taludes da Estrada de Telheiras. 

z, em cujos separadores 

Avenida Padre Cruz, em cujos 

s rodoviários (Avenida 

Taludes da Estrada de 

serão repostos conforme existentes, assim como as delimitações das zonas verdes. 

ão do Viaduto 2 ao Viaduto existente, tangente/defronte à fachada Sul do 

e que inviabilizará definitivamente a entrada 

qual se passará a fazer pelo 

enquadramento paisagístico.  

, a zona atualmente de baldio 

existente entre o edifício da Torre Vicentina e a trincheira coberta do ML, confinante a Norte com a Estrada 

com relvado e integrando a 

de acesso à garagem do edifício da Torre Vicentina, bem como o canteiro adjacente. 

posição permitirá que posteriormente a CML promova a implantação do previsto jardim público - 

da Torre Vicentina. O projeto 

deste jardim foi elaborado pela CML, na sequência do Orçamento Participativo de 2016. No entanto, em 

da proposta do novo acesso às garagens da Torre Vicentina em situação de rampa a partir da 

ar o traçado do novo jardim em face do novo 

será reposta, incluindo as 

apresentado nas peças desenhadas do PIP 

é esta entidade que tem que previamente 

a afetar e aprovar a proposta feita quanto às novas plantações para a sua 

ampliação da estação Campo 

oente da Rua Cipriano Dourado. Como o Interface 

abrange esta zona, serão respostas as condições, nomeadamente a faixa de BUS, 



 

VDCG TXD PE AMB LT3 000 AN 49008 B 

Ainda a Nascente da Estação Campo Grande, na zona onde será executado o 

pórticos de amarração deverá ser reposto o passeio em lajetas de betão

O limite poente do estacionamento automóvel existente que é afetado pelo projeto, será expropriado.

De um modo geral, serão repostos 

superfícies serão garantidas as pendentes existentes nos pavimentos envolventes e as cotas indicadas na 

Planta de Modelação do presente projeto que serão devidamente compatibilizadas com

próximas, de modo a ser garantida a sua continuidade.

Para as zonas verdes a repor são 

Vegetal e Sementeiras, de forma a garantir as boas condições para o material vegeta

sendo que elenco vegetal proposto para plantação e sementeira visa a intensificação das espécies 

autóctones reconhecidas para a região de Lisboa, de grande resiliência e adaptação ao nosso clima e 

portanto, de baixa manutenção, co

O material vegetal a plantar na zona de projeto encontra

(ver Anexo 3.7 do volume Anexos

manter/proteger. 

6.3.2 Impactes visuais da nova zona de intervenção a nascente da estação do Campo Grande

Relativamente à nova zona de intervenção a nascente da estação do Campo Grande as alterações na estação 

com o prolongamento do cais co

em conta a curta extensão (16,5 

Rua Cipriano Dourado, exceção à área do pilar), o uso de materiais de acabament

existente mantendo as funções dos elementos constituintes, como são a forma de desenvolvimento do cais e 

as escadas de acesso à estação. 

6.4 CONCLUSÃO 

Os impactes previstos na paisagem local são considerados não significativos face às

que constitui um interface de transportes em meio urbanizado, com a presença já de várias infraestruturas 

do metropolitano a desenvolver-

o mesmo se verificando com o prolongamento da estação do Campo Grande em 16,5 m, onde esta 

expansão da estação é diminuta e pouco impactante visualmente, sendo mantida a homogeneidade com os 

materiais existentes que a compõem. 

A reposição do enquadramento paisagístic

descrito em maior detalhe, contribui

presença das novas estruturas, minimizando o seu impacte. 

 

Ainda a Nascente da Estação Campo Grande, na zona onde será executado o 

deverá ser reposto o passeio em lajetas de betão e o pavimento à cota

O limite poente do estacionamento automóvel existente que é afetado pelo projeto, será expropriado.

De um modo geral, serão repostos altimetricamente todos os espaços intervencionados 

superfícies serão garantidas as pendentes existentes nos pavimentos envolventes e as cotas indicadas na 

Planta de Modelação do presente projeto que serão devidamente compatibilizadas com

próximas, de modo a ser garantida a sua continuidade. 

Para as zonas verdes a repor são elaborados os Planos de Drenagem, de Rega e de Plantações de Material 

Vegetal e Sementeiras, de forma a garantir as boas condições para o material vegeta

sendo que elenco vegetal proposto para plantação e sementeira visa a intensificação das espécies 

autóctones reconhecidas para a região de Lisboa, de grande resiliência e adaptação ao nosso clima e 

portanto, de baixa manutenção, conforme apresentado nos desenhos do projeto de integração paisagística.

O material vegetal a plantar na zona de projeto encontra-se pormenorizado nas peças desenhadas do PIP 

Anexos), incluindo os exemplares identificados no levantam

da nova zona de intervenção a nascente da estação do Campo Grande

Relativamente à nova zona de intervenção a nascente da estação do Campo Grande as alterações na estação 

com o prolongamento do cais constitui um impacte localizado e absorvível do ponto de vista visual tendo 

 m que se desenvolvem no essencial aereamente sobre o passeio poente da 

Rua Cipriano Dourado, exceção à área do pilar), o uso de materiais de acabament

existente mantendo as funções dos elementos constituintes, como são a forma de desenvolvimento do cais e 

Os impactes previstos na paisagem local são considerados não significativos face às

que constitui um interface de transportes em meio urbanizado, com a presença já de várias infraestruturas 

-se de forma aérea e onde os novos viadutos não se encontram dissonantes, 

do com o prolongamento da estação do Campo Grande em 16,5 m, onde esta 

expansão da estação é diminuta e pouco impactante visualmente, sendo mantida a homogeneidade com os 

materiais existentes que a compõem.  

do enquadramento paisagístico da zona afetada pela obra, conforme já previsto no EIA, e agora 

contribuirá para a requalificação da área intervencionada em harmonização com a 

estruturas, minimizando o seu impacte.  
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Ainda a Nascente da Estação Campo Grande, na zona onde será executado o reforço estrutural dos 

o pavimento à cota do existente. 

O limite poente do estacionamento automóvel existente que é afetado pelo projeto, será expropriado. 

altimetricamente todos os espaços intervencionados – na reposição das 

superfícies serão garantidas as pendentes existentes nos pavimentos envolventes e as cotas indicadas na 

Planta de Modelação do presente projeto que serão devidamente compatibilizadas com as envolventes 

elaborados os Planos de Drenagem, de Rega e de Plantações de Material 

Vegetal e Sementeiras, de forma a garantir as boas condições para o material vegetal existente e o proposto, 

sendo que elenco vegetal proposto para plantação e sementeira visa a intensificação das espécies 

autóctones reconhecidas para a região de Lisboa, de grande resiliência e adaptação ao nosso clima e 

nforme apresentado nos desenhos do projeto de integração paisagística. 

se pormenorizado nas peças desenhadas do PIP 

), incluindo os exemplares identificados no levantamento e considerados a 

da nova zona de intervenção a nascente da estação do Campo Grande 

Relativamente à nova zona de intervenção a nascente da estação do Campo Grande as alterações na estação 

nstitui um impacte localizado e absorvível do ponto de vista visual tendo 

m que se desenvolvem no essencial aereamente sobre o passeio poente da 

Rua Cipriano Dourado, exceção à área do pilar), o uso de materiais de acabamento idênticos ao da estação 

existente mantendo as funções dos elementos constituintes, como são a forma de desenvolvimento do cais e 

Os impactes previstos na paisagem local são considerados não significativos face às características da zona, 

que constitui um interface de transportes em meio urbanizado, com a presença já de várias infraestruturas 

se de forma aérea e onde os novos viadutos não se encontram dissonantes, 

do com o prolongamento da estação do Campo Grande em 16,5 m, onde esta 

expansão da estação é diminuta e pouco impactante visualmente, sendo mantida a homogeneidade com os 

, conforme já previsto no EIA, e agora 

requalificação da área intervencionada em harmonização com a 
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7. PATRIMÓNIO 

7.1 INTRODUÇÃO 

Na presente fase de Anteprojeto procede

eventuais alterações para a área de projeto já avaliado no EIA, bem como a identificar eventuais impactes 

sobre o património classificado, face à nova ár

O PATA foi submetido no Portal da DGPC a 24 de fevereiro e autoriz

trabalhos arqueológicos foram realizados nos termos 

O Relatório do património apresenta-se no 

suas conclusões. 

7.2 SÍNTESE E ATUALIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REF

Em termos de Imóveis, conjuntos e sítios classificados e em vias de classificação e respet

zonas especiais de proteção, na zona mais próxima da área implantação do projeto, a situação mantém

inalterada face ao retratado no EIA, identificando

Porta do Céu (Colégio Mira Rio), classificado como Monumento de Interesse Público e respetiva Zona 

Especial de Proteção. Para sul da área de projeto, encontra

classificado como Imóvel de Interesse Público e que t

Refira-se que no atual PDM se verificam algumas alterações na zona do Campo Grande, mas já distantes da 

área de incidência do projeto, para sul e nascente, nomeadamente pela classificação de anteriores Imóveis 

em Vias de Classificação como Monumentos de Interesse Público e respetivas Zonas Especiais de Proteção 

associadas. Para sul identificam-se novos Imóveis em Vias de Classificação e respetivas Zonas de Proteção de 

Imóveis (DGCP). Já para norte encontra

respetiva Zona de Proteção de Imóveis em Vias para Interesse Municipal (CML).

O enquadramento da área de projeto face aos bens patrimoniais identificados 

VDCG TXD PE AMB LT3 000 DW 49021

escala de projeto, escala 1/1000 (Desenho VDCG TXD P

Desenhadas), se apresenta a localização dos sítios na área do projeto e envolvente direta, verificando

existem 3 ocorrências patrimoniais: o edificado da Escola Alemã (n.º 1), o conjunto azulejar da estação de 

metro do Campo Grande (no interior da estação e nos pilares dos viadutos existentes a nascente a poente da 

estação) (n.º 2) e o Palácio do Conde de Vimioso (n.º 3)

A Escola Alemã (n.º 1) está classificada como Imóvel de Valor Cultural no Plano Diretor Municipal de Lisboa e 

o Palácio do Conde de Vimioso (n.º 3) está classificado como Imóvel de Interesse Público, conforme o 

Decreto n.º 47 508, DG, I Série, n.º 20, de

 

presente fase de Anteprojeto procede-se à atualização da situação de referência, de modo a identificar 

eventuais alterações para a área de projeto já avaliado no EIA, bem como a identificar eventuais impactes 

sobre o património classificado, face à nova área de projeto a nascente da Estação do Campo Grande.

O PATA foi submetido no Portal da DGPC a 24 de fevereiro e autorizado em 27 de fevereiro de 2021. 

realizados nos termos da aprovação ao PATA, em 18 de março de 2021

se no Anexo 5.1 do Volume Anexos, introduzindo

O DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

Imóveis, conjuntos e sítios classificados e em vias de classificação e respet

, na zona mais próxima da área implantação do projeto, a situação mantém

inalterada face ao retratado no EIA, identificando-se, para poente, o Convento e Igreja de Nossa Senhora da 

, classificado como Monumento de Interesse Público e respetiva Zona 

Especial de Proteção. Para sul da área de projeto, encontra-se o Palácio do Conde de Vimioso (3324) 

classificado como Imóvel de Interesse Público e que tem associada a respetiva Zona de Proteção.

se que no atual PDM se verificam algumas alterações na zona do Campo Grande, mas já distantes da 

área de incidência do projeto, para sul e nascente, nomeadamente pela classificação de anteriores Imóveis 

numentos de Interesse Público e respetivas Zonas Especiais de Proteção 

se novos Imóveis em Vias de Classificação e respetivas Zonas de Proteção de 

Imóveis (DGCP). Já para norte encontram-se ainda novos Imóveis em Vias para Interesse Municipal e 

respetiva Zona de Proteção de Imóveis em Vias para Interesse Municipal (CML). 

O enquadramento da área de projeto face aos bens patrimoniais identificados apresenta

21 do Volume das Peças Desenhadas, na escala 1/10000. Também à 

scala de projeto, escala 1/1000 (Desenho VDCG TXD PE AMB LT3 000 DW 49008 do Volume das 

se apresenta a localização dos sítios na área do projeto e envolvente direta, verificando

rências patrimoniais: o edificado da Escola Alemã (n.º 1), o conjunto azulejar da estação de 

metro do Campo Grande (no interior da estação e nos pilares dos viadutos existentes a nascente a poente da 

estação) (n.º 2) e o Palácio do Conde de Vimioso (n.º 3). 

como Imóvel de Valor Cultural no Plano Diretor Municipal de Lisboa e 

o Palácio do Conde de Vimioso (n.º 3) está classificado como Imóvel de Interesse Público, conforme o 

Decreto n.º 47 508, DG, I Série, n.º 20, de 24-01-1967.  
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se à atualização da situação de referência, de modo a identificar 

eventuais alterações para a área de projeto já avaliado no EIA, bem como a identificar eventuais impactes 

ea de projeto a nascente da Estação do Campo Grande. 

ado em 27 de fevereiro de 2021. Os 

da aprovação ao PATA, em 18 de março de 2021. 

, introduzindo-se neste ponto as 

Imóveis, conjuntos e sítios classificados e em vias de classificação e respetivas zonas gerais e 

, na zona mais próxima da área implantação do projeto, a situação mantém-se 

se, para poente, o Convento e Igreja de Nossa Senhora da 

, classificado como Monumento de Interesse Público e respetiva Zona 

se o Palácio do Conde de Vimioso (3324) 

de Proteção. 

se que no atual PDM se verificam algumas alterações na zona do Campo Grande, mas já distantes da 

área de incidência do projeto, para sul e nascente, nomeadamente pela classificação de anteriores Imóveis 

numentos de Interesse Público e respetivas Zonas Especiais de Proteção 

se novos Imóveis em Vias de Classificação e respetivas Zonas de Proteção de 

Interesse Municipal e 

esenta-se no Desenho 

, na escala 1/10000. Também à 

do Volume das Peças 

se apresenta a localização dos sítios na área do projeto e envolvente direta, verificando-se que 

rências patrimoniais: o edificado da Escola Alemã (n.º 1), o conjunto azulejar da estação de 

metro do Campo Grande (no interior da estação e nos pilares dos viadutos existentes a nascente a poente da 

como Imóvel de Valor Cultural no Plano Diretor Municipal de Lisboa e 

o Palácio do Conde de Vimioso (n.º 3) está classificado como Imóvel de Interesse Público, conforme o 
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Estas duas ocorrências patrimoniais (n.º 1 e n.º 3) não constituem condicionantes legais determinantes, 

porque estão afastadas e fora das áreas de intervenção deste projeto.

O valor patrimonial obtido para este conjunto revela duas ocorrência

patrimonial de Significado Médio) e uma ocorrência patrimonial de Classe D (Valor patrimonial de 

Significado Reduzido). 

Quadro 12 – Ocorrências 

N.º Designação 

1 Escola Alemã 

2 Estação de Metro do Campo Grande

3 Palácio do Conde de Vimioso 

 

Em relação à nova área de intervenção na parte nascente da Estação do Campo Grande, verifica

ausência de quaisquer elementos de património classificado, referindo

correspondem a zonas de infraestruturas do ML existentes, 

Na zona de estaleiro industrial proposto sob o extremo poen

Torre Vicentina, no gaveto compreendido entre a Av. padre Cruz e o ramo de saída desta avenida, não 

ocorre também qualquer elemento de património classificado.

Os azulejos que integram a Estação do Campo Grande e

Estação Campo Grande inserem-

de projeto ou de obra. 

7.3 AVALIAÇÃO DE IMPACTE

Face a elementos de património classificado, não se 

As ocorrências patrimoniais n.º 1 (Escola Alemã) e n.º 3 (Palácio do Conde de Vimioso) têm impactes 

patrimoniais nulos, porque o seu edificado classificado encontra

intervenção da obra (mais de 60 m), apesar das respetivas zonas de proteção estarem relativamente 

próximas (mas sem qualquer interferência).

No conjunto azulejar da estação do Campo Grande (n

minimizados com as ações de projeto o

como a seguir se descreve. 

 

Estas duas ocorrências patrimoniais (n.º 1 e n.º 3) não constituem condicionantes legais determinantes, 

porque estão afastadas e fora das áreas de intervenção deste projeto. 

O valor patrimonial obtido para este conjunto revela duas ocorrências patrimoniais de Classe C (Valor 

patrimonial de Significado Médio) e uma ocorrência patrimonial de Classe D (Valor patrimonial de 

Ocorrências Patrimoniais Identificadas na Área de Incidência do 

Tipo de Sítio Cronologia 

Conjunto edificado Contemporâneo 

Estação de Metro do Campo Grande Conjunto azulejar Contemporâneo 

Conjunto edificado Moderno/Contemporâneo 

relação à nova área de intervenção na parte nascente da Estação do Campo Grande, verifica

ausência de quaisquer elementos de património classificado, referindo-se também desde já que os locais 

nfraestruturas do ML existentes, assentes em locais pavimentados.

Na zona de estaleiro industrial proposto sob o extremo poente do viaduto do ML existente, a sudeste da 

Torre Vicentina, no gaveto compreendido entre a Av. padre Cruz e o ramo de saída desta avenida, não 

ocorre também qualquer elemento de património classificado. 

Os azulejos que integram a Estação do Campo Grande e os pilares dos viadutos a poente e nascente da 

-se na área de obra e têm por isso a sua salvaguarda associada co

AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

Face a elementos de património classificado, não se identificam quaisquer impactes.

ocorrências patrimoniais n.º 1 (Escola Alemã) e n.º 3 (Palácio do Conde de Vimioso) têm impactes 

, porque o seu edificado classificado encontra-se a relativa distância das áreas de 

ais de 60 m), apesar das respetivas zonas de proteção estarem relativamente 

próximas (mas sem qualquer interferência). 

conjunto azulejar da estação do Campo Grande (n.º 2) verifica-se impactes

minimizados com as ações de projeto ou de obra e por isso constituem impactes não significativos
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Estas duas ocorrências patrimoniais (n.º 1 e n.º 3) não constituem condicionantes legais determinantes, 

s patrimoniais de Classe C (Valor 

patrimonial de Significado Médio) e uma ocorrência patrimonial de Classe D (Valor patrimonial de 

Patrimoniais Identificadas na Área de Incidência do Projeto 

Valor 

Patrimonial 

Classe de Valor 

Patrimonial 

5,42 D 

8,42 C 

8 C 

relação à nova área de intervenção na parte nascente da Estação do Campo Grande, verifica-se a 

se também desde já que os locais 

assentes em locais pavimentados. 

te do viaduto do ML existente, a sudeste da 

Torre Vicentina, no gaveto compreendido entre a Av. padre Cruz e o ramo de saída desta avenida, não 

os pilares dos viadutos a poente e nascente da 

se na área de obra e têm por isso a sua salvaguarda associada com medidas 

identificam quaisquer impactes. 

ocorrências patrimoniais n.º 1 (Escola Alemã) e n.º 3 (Palácio do Conde de Vimioso) têm impactes 

se a relativa distância das áreas de 

ais de 60 m), apesar das respetivas zonas de proteção estarem relativamente 

impactes negativos, reduzidos e 

u de obra e por isso constituem impactes não significativos, 
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A estação do Campo Grande, e pelos azulejos que a integram no seu interior (de Eduardo Nery), foi 

considerado como elemento patrimonial no âmbito do relatório do Patrim

RECAPE.  

Neste âmbito, e em face das intervenções a realizar, em que se torna necessário a implementação de um 

novo sistema de sinalização associado à exploração em anel da Linha Verde, decorre a necessidade de 

ampliar a atual sala de baterias instalada na estação do Campo Grande. 

Em face desta ampliação o acesso à nova sala de baterias deverá ser realizado pela porta existente, sendo 

necessário proceder ao alargamento desta para a largura de 1 metro, com a bandeira superior amo

eventual necessidade de passagem de equipamentos. Serão removidas cerca de 2 fiadas de azulejos (1 fiada 

à esquerda e 1 fiada à direita) para ampliação do vão. Os azulejos a remover não contêm quaisquer motivos 

desenhados ou pintados suscetíveis de terem de serem reproduzidos em novas peças cerâmicas. No entanto, 

se necessário, deverá ser mantida estreita colaboração com o respetivo executor, a cerâmica Fábrica 

Sant´Anna, Lisboa, que foi o fabricante dos azulejos originais.

Foto 34 – Porta a alargar para a nova sala de baterias e painel de azulejos de Eduardo Nery 

Este procedimento será devidamente acompanhado pelo Acompanhamento Arqueológico da obra, como se 

identifica nas medidas de minimização do relatório do Patrimóni

Também nos pilares dos viadutos existentes, quer a poente, quer a nascente da estação do Campo Grande, 

se verifica a ocorrência de azulejos, cuja métrica será replicada nos pilares dos novos viadutos a poente, quer 

nos pilares associados ao prolongamento do cais nascente da estação.

 

A estação do Campo Grande, e pelos azulejos que a integram no seu interior (de Eduardo Nery), foi 

considerado como elemento patrimonial no âmbito do relatório do Património Cultural desta fase de 

Neste âmbito, e em face das intervenções a realizar, em que se torna necessário a implementação de um 

novo sistema de sinalização associado à exploração em anel da Linha Verde, decorre a necessidade de 

ala de baterias instalada na estação do Campo Grande.  

o acesso à nova sala de baterias deverá ser realizado pela porta existente, sendo 

necessário proceder ao alargamento desta para a largura de 1 metro, com a bandeira superior amo

eventual necessidade de passagem de equipamentos. Serão removidas cerca de 2 fiadas de azulejos (1 fiada 

à esquerda e 1 fiada à direita) para ampliação do vão. Os azulejos a remover não contêm quaisquer motivos 

de terem de serem reproduzidos em novas peças cerâmicas. No entanto, 

se necessário, deverá ser mantida estreita colaboração com o respetivo executor, a cerâmica Fábrica 

Sant´Anna, Lisboa, que foi o fabricante dos azulejos originais. 

Porta a alargar para a nova sala de baterias e painel de azulejos de Eduardo Nery 

Este procedimento será devidamente acompanhado pelo Acompanhamento Arqueológico da obra, como se 

identifica nas medidas de minimização do relatório do Património Cultural, no Anexo 5.1.

Também nos pilares dos viadutos existentes, quer a poente, quer a nascente da estação do Campo Grande, 

se verifica a ocorrência de azulejos, cuja métrica será replicada nos pilares dos novos viadutos a poente, quer 

associados ao prolongamento do cais nascente da estação. 
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A estação do Campo Grande, e pelos azulejos que a integram no seu interior (de Eduardo Nery), foi 

ónio Cultural desta fase de 

Neste âmbito, e em face das intervenções a realizar, em que se torna necessário a implementação de um 

novo sistema de sinalização associado à exploração em anel da Linha Verde, decorre a necessidade de 

o acesso à nova sala de baterias deverá ser realizado pela porta existente, sendo 

necessário proceder ao alargamento desta para a largura de 1 metro, com a bandeira superior amovível para 

eventual necessidade de passagem de equipamentos. Serão removidas cerca de 2 fiadas de azulejos (1 fiada 

à esquerda e 1 fiada à direita) para ampliação do vão. Os azulejos a remover não contêm quaisquer motivos 

de terem de serem reproduzidos em novas peças cerâmicas. No entanto, 

se necessário, deverá ser mantida estreita colaboração com o respetivo executor, a cerâmica Fábrica 

 

Porta a alargar para a nova sala de baterias e painel de azulejos de Eduardo Nery  

Este procedimento será devidamente acompanhado pelo Acompanhamento Arqueológico da obra, como se 

Anexo 5.1. 

Também nos pilares dos viadutos existentes, quer a poente, quer a nascente da estação do Campo Grande, 

se verifica a ocorrência de azulejos, cuja métrica será replicada nos pilares dos novos viadutos a poente, quer 
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Foto 35 – Azulejaria existente nos pilares dos viadutos a nascente da estação do campo Grande e cuja métrica 

será replicada nos pilares do prolongamento do cais da estação so

O Projeto de Arquitetura dos novos

que mostra o critério a seguir nos novos pilares e as cores. De acordo com o transmitido pelo ML, o 

fornecedor dos azulejos afina depois as cores no local, como é prática habitual. 

Este procedimento será assim também devidamente acompanhado pelo Acompanhamento Arqueológico da 

obra, como se identifica nas medidas de minimização do relatório do Património Cultural, em

refere também em especifico que:

- A implantação do pilar VL 1

impactes diretos com a métrica existente nos azulejos desse pilar, pelo que é necessário ter em conta 

uma solução estética para o conjunto azulejar que será criado pelo pilar existente + pilar PT2 do novo 

viaduto VL1. Esta solução é desenvolvida no âmbito do projeto de Estruturas e Arquitetura dos novos 

Viadutos.  

7.4 CONCLUSÃO 

A atualização da situação de referênci

classificado. 

Também na nova área de intervenção a nascente da Estação do Campo Grande, não se identifica qualquer 

impacte sobre o património classificado.

  

 

Azulejaria existente nos pilares dos viadutos a nascente da estação do campo Grande e cuja métrica 

será replicada nos pilares do prolongamento do cais da estação sobre o passeio da Rua Cipriano Dourado

O Projeto de Arquitetura dos novos viadutos e da estação integra assim no Projeto de Execução um desenho 

que mostra o critério a seguir nos novos pilares e as cores. De acordo com o transmitido pelo ML, o 

s azulejos afina depois as cores no local, como é prática habitual.  

Este procedimento será assim também devidamente acompanhado pelo Acompanhamento Arqueológico da 

obra, como se identifica nas medidas de minimização do relatório do Património Cultural, em

refere também em especifico que: 

A implantação do pilar VL 1-PT2 adjacentemente a um pilar existente, implica também a ocorrência de 

impactes diretos com a métrica existente nos azulejos desse pilar, pelo que é necessário ter em conta 

lução estética para o conjunto azulejar que será criado pelo pilar existente + pilar PT2 do novo 

viaduto VL1. Esta solução é desenvolvida no âmbito do projeto de Estruturas e Arquitetura dos novos 

A atualização da situação de referência conclui, tal como no EIA, não existir impactes sobre o património 

Também na nova área de intervenção a nascente da Estação do Campo Grande, não se identifica qualquer 

impacte sobre o património classificado. 

 

 

  pág. 101/140 

 

Azulejaria existente nos pilares dos viadutos a nascente da estação do campo Grande e cuja métrica 

bre o passeio da Rua Cipriano Dourado 

assim no Projeto de Execução um desenho 

que mostra o critério a seguir nos novos pilares e as cores. De acordo com o transmitido pelo ML, o 

Este procedimento será assim também devidamente acompanhado pelo Acompanhamento Arqueológico da 

obra, como se identifica nas medidas de minimização do relatório do Património Cultural, em anexo e que 

PT2 adjacentemente a um pilar existente, implica também a ocorrência de 

impactes diretos com a métrica existente nos azulejos desse pilar, pelo que é necessário ter em conta 

lução estética para o conjunto azulejar que será criado pelo pilar existente + pilar PT2 do novo 

viaduto VL1. Esta solução é desenvolvida no âmbito do projeto de Estruturas e Arquitetura dos novos 

conclui, tal como no EIA, não existir impactes sobre o património 

Também na nova área de intervenção a nascente da Estação do Campo Grande, não se identifica qualquer 
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O Relatório Patrimonial elaborado nesta fase de projeto integra, contudo, o conjunto azulejar da Estação do 

Campo Grande e que se estende também aos pilares dos viadutos existentes, a nascente e a poente, e onde 

face às intervenções da obra e do projeto se propõem medidas para a 

impacte.  

Nomeadamente, propõe-se que os pilares e os azulejos existentes sejam protegidos quanto 

obra; qualquer situação de afetação de algum azul

implantação dos novos pilares será replicada a métrica existente no revestimento por azulejos, conforme 

definido em projeto. No interior da estação e não se prevendo qualquer afetação sobre os motivos 

retratados por Eduardo Nery em azulejo, o pro

será também devidamente acompanhado pela equipa de arqueologia. 

  

 

elaborado nesta fase de projeto integra, contudo, o conjunto azulejar da Estação do 

Campo Grande e que se estende também aos pilares dos viadutos existentes, a nascente e a poente, e onde 

face às intervenções da obra e do projeto se propõem medidas para a sua salvaguarda

que os pilares e os azulejos existentes sejam protegidos quanto 

obra; qualquer situação de afetação de algum azulejo em obra deverá ser repondo o existente. 

implantação dos novos pilares será replicada a métrica existente no revestimento por azulejos, conforme 

No interior da estação e não se prevendo qualquer afetação sobre os motivos 

retratados por Eduardo Nery em azulejo, o processo de alargamento da atual porta que lhe fica próximo, 

será também devidamente acompanhado pela equipa de arqueologia.  
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elaborado nesta fase de projeto integra, contudo, o conjunto azulejar da Estação do 

Campo Grande e que se estende também aos pilares dos viadutos existentes, a nascente e a poente, e onde 

salvaguarda ou minimização do 

que os pilares e os azulejos existentes sejam protegidos quanto às ações de 

ejo em obra deverá ser repondo o existente. Também na 

implantação dos novos pilares será replicada a métrica existente no revestimento por azulejos, conforme 

No interior da estação e não se prevendo qualquer afetação sobre os motivos 

cesso de alargamento da atual porta que lhe fica próximo, 
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8. ASPETOS SOCIOECONÓMICOS LOCAIS 

8.1 INTRODUÇÃO 

No âmbito deste descritor importa avaliar os impactes associados às novas intervenções d

contempladas no EIA, nomeadamente as intervenções a nascente da Estação do Campo Grande, para as 

quais se procede também a uma caraterização prévia do local.

Nesta fase de projeto importa também ainda identificar e avaliar todas as alterações

prévio aprovado, decorrente de otimizações e soluções adotadas para a minimização de impactes e o 

cumprimento das medidas da DIA, nomeadamente as que se relacionam com a fase de construção e as 

perturbações a ela associadas sobre os

minimização de impactes do ruido e vibrações em fase de exploração e identificar ainda a forma como se 

atenderá às preocupações manifestadas no âmbito da consulta p

8.2 SÍNTESE E ATUALIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE 

O projeto insere-se no tecido urbano da cidade de Lisboa onde a estação de metropolitano do Campo 

Grande existente e o interface de transportes onde a mesma se integra, constituem uma das principais 

funções do espaço, beneficiando da acessibilidade proporcionada pelas linhas de metropolitano que aqui 

convergem (Linhas Amarela e Verde), mas também da existência de uma rede rodoviária estruturante, a 

Segunda Circular, principal artéria distribuidora do trafego na zona norte da c

principais vias que ligam a cidade às zonas suburbanas da margem norte da AML.

Este interface de transportes toca nos seus extremos com as áreas residenciais de Telheiras, a poente, onde 

também se identificam importantes equi

Rio) e do Lumiar / Alameda das Linhas de Torres, a nascente, onde para além da função residencial também 

se identificam vários edifícios de serviços, como é o caso da sede da operadora NOS a su

metropolitano. 

O espaço é também ocupado por um importante equipamento desportivo da cidade de Lisboa (estádio do 

SCP), ao qual se associam outras valências, como o comércio e a prestação de cuidados de saúde.

Este interface de transportes tem um plano de modernização em curso de que se destaca um novo Terminal 

Rodoviário, recentemente construído a poente da estação do metropolitano (novembro de 2020) e com cujo 

projeto, o estudo prévio dos novos Viadutos do Campo Grande foi já devidamente a

compatibilizado em termos de traçado e do posicionamento dos seus pilares. 

Em termos da atualização da situação de referência na zona é este o principal acontecimento face ao 

retratado no EIA, contudo já por este devidamente considerado em ter

de impactes.  

 

ASPETOS SOCIOECONÓMICOS LOCAIS  

No âmbito deste descritor importa avaliar os impactes associados às novas intervenções d

contempladas no EIA, nomeadamente as intervenções a nascente da Estação do Campo Grande, para as 

quais se procede também a uma caraterização prévia do local. 

Nesta fase de projeto importa também ainda identificar e avaliar todas as alterações

prévio aprovado, decorrente de otimizações e soluções adotadas para a minimização de impactes e o 

cumprimento das medidas da DIA, nomeadamente as que se relacionam com a fase de construção e as 

perturbações a ela associadas sobre os usos e as funções urbanas presentes, as medidas de projeto para a 

minimização de impactes do ruido e vibrações em fase de exploração e identificar ainda a forma como se 

atenderá às preocupações manifestadas no âmbito da consulta pública. 

AÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

se no tecido urbano da cidade de Lisboa onde a estação de metropolitano do Campo 

Grande existente e o interface de transportes onde a mesma se integra, constituem uma das principais 

iando da acessibilidade proporcionada pelas linhas de metropolitano que aqui 

convergem (Linhas Amarela e Verde), mas também da existência de uma rede rodoviária estruturante, a 

Segunda Circular, principal artéria distribuidora do trafego na zona norte da cidade e que se articula com as 

principais vias que ligam a cidade às zonas suburbanas da margem norte da AML.

Este interface de transportes toca nos seus extremos com as áreas residenciais de Telheiras, a poente, onde 

também se identificam importantes equipamentos de ensino (Escola Alemã e mais afastado, Colégio Mira 

Rio) e do Lumiar / Alameda das Linhas de Torres, a nascente, onde para além da função residencial também 

se identificam vários edifícios de serviços, como é o caso da sede da operadora NOS a su

O espaço é também ocupado por um importante equipamento desportivo da cidade de Lisboa (estádio do 

SCP), ao qual se associam outras valências, como o comércio e a prestação de cuidados de saúde.

tem um plano de modernização em curso de que se destaca um novo Terminal 

Rodoviário, recentemente construído a poente da estação do metropolitano (novembro de 2020) e com cujo 

projeto, o estudo prévio dos novos Viadutos do Campo Grande foi já devidamente a

compatibilizado em termos de traçado e do posicionamento dos seus pilares.  

Em termos da atualização da situação de referência na zona é este o principal acontecimento face ao 

contudo já por este devidamente considerado em termos de articulação e avaliação 
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No âmbito deste descritor importa avaliar os impactes associados às novas intervenções do projeto não 

contempladas no EIA, nomeadamente as intervenções a nascente da Estação do Campo Grande, para as 

Nesta fase de projeto importa também ainda identificar e avaliar todas as alterações introduzidas ao estudo 

prévio aprovado, decorrente de otimizações e soluções adotadas para a minimização de impactes e o 

cumprimento das medidas da DIA, nomeadamente as que se relacionam com a fase de construção e as 

usos e as funções urbanas presentes, as medidas de projeto para a 

minimização de impactes do ruido e vibrações em fase de exploração e identificar ainda a forma como se 

se no tecido urbano da cidade de Lisboa onde a estação de metropolitano do Campo 

Grande existente e o interface de transportes onde a mesma se integra, constituem uma das principais 

iando da acessibilidade proporcionada pelas linhas de metropolitano que aqui 

convergem (Linhas Amarela e Verde), mas também da existência de uma rede rodoviária estruturante, a 

idade e que se articula com as 

principais vias que ligam a cidade às zonas suburbanas da margem norte da AML. 

Este interface de transportes toca nos seus extremos com as áreas residenciais de Telheiras, a poente, onde 

pamentos de ensino (Escola Alemã e mais afastado, Colégio Mira 

Rio) e do Lumiar / Alameda das Linhas de Torres, a nascente, onde para além da função residencial também 

se identificam vários edifícios de serviços, como é o caso da sede da operadora NOS a sul da estação do 

O espaço é também ocupado por um importante equipamento desportivo da cidade de Lisboa (estádio do 

SCP), ao qual se associam outras valências, como o comércio e a prestação de cuidados de saúde. 

tem um plano de modernização em curso de que se destaca um novo Terminal 

Rodoviário, recentemente construído a poente da estação do metropolitano (novembro de 2020) e com cujo 

projeto, o estudo prévio dos novos Viadutos do Campo Grande foi já devidamente articulado e 

Em termos da atualização da situação de referência na zona é este o principal acontecimento face ao 

mos de articulação e avaliação 
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No âmbito deste plano da CML, relativo à modernização do interface de transportes, refere

as intervenções de carater mais localizado que se encontram em fase final de concretização no lado nascen

da estação do metropolitano, que incluem o reperfilamento rodoviário das Ruas Cipriano Dourado e Ator 

António Silva até à Alameda das Linhas de Torres, com supressão do estacionamento de táxis existente e a 

implantação de recorte para paragem de autocar

passagens de peões. 

É precisamente nesta zona a nascente da Estação de Metro do Campo Grande, que se localizam as novas 

intervenções associadas ao presente projeto, solicitadas para inclusão pelo ML p

da rede e correspondentes ao prolongamento da estação, em 16,5 m e respetiva cobertura e ao reforço dos 

pórticos de fixação dos tabuleiros existentes a nascente da estação.

Esta nova área de projeto insere-se no limite do espaço 

da Alameda das Linhas de Torres, mais concretamente com os arruamentos que ladeiam esta parte da 

estação (Rua Cipriano Dourado de sentido norte

Ribeiro e Ator António Silva, respetivamente a norte e a sul dos viadutos do metro). Sob os viadutos 

existentes das Linhas Amarela e Verde e onde se procederá ao reforço de fixação dos pórticos existentes, 

referencia à existência de um parque de estacionamen

dos viadutos, nas Ruas Fernando Curado Ribeiro (a norte) e Rua Ator António Silva (a sul), dispõem

edifícios de vários andares, onde existe a função residencial mas também de serviços e algum comérci

Esta nova área de intervenção não comtemplada no EIA, a nascente da estação do Campo Grande, insere

assim numa área que do ponto de vista dos usos é idêntica ao lado poente, numa malha urbana com 

arruamentos, áreas de estacionamento e uma envolvente

habitacional, de serviços e comércio.  

No volume de Peças Desenhadas podem ser co

– Uso do Solo e VDCG TXD PE AMB LT3 000 DW 49005

realizada.  

8.3 AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

8.3.1 Fase de Construção 

Os impactes socioeconómicos da implantação do projeto decorrem das perturbações que irão ser geradas 

pela obra sobre: 

 a envolvente habitada, que se verifica ocorrer nos extremos das intervenções (lado ponte sobre a 

envolvente à Torre Vicentina, com potencial maior impacte pela dimensão do projeto a construir e lado 

nascente, junto as Ruas Cipriano Dourado, Fernando Curado 

intervenções potencial menos perturbadoras pela intervenção ser muito mais reduzida) e onde as 

 

No âmbito deste plano da CML, relativo à modernização do interface de transportes, refere

as intervenções de carater mais localizado que se encontram em fase final de concretização no lado nascen

da estação do metropolitano, que incluem o reperfilamento rodoviário das Ruas Cipriano Dourado e Ator 

António Silva até à Alameda das Linhas de Torres, com supressão do estacionamento de táxis existente e a 

implantação de recorte para paragem de autocarros e abrigos de passageiros, separadores rodoviários e 

É precisamente nesta zona a nascente da Estação de Metro do Campo Grande, que se localizam as novas 

intervenções associadas ao presente projeto, solicitadas para inclusão pelo ML para a melhoria operacional 

da rede e correspondentes ao prolongamento da estação, em 16,5 m e respetiva cobertura e ao reforço dos 

pórticos de fixação dos tabuleiros existentes a nascente da estação. 

se no limite do espaço residencial e de serviços que se desenvolve em torno 

da Alameda das Linhas de Torres, mais concretamente com os arruamentos que ladeiam esta parte da 

estação (Rua Cipriano Dourado de sentido norte-sul e perpendicularmente a esta, as Ruas Fernando Curado 

beiro e Ator António Silva, respetivamente a norte e a sul dos viadutos do metro). Sob os viadutos 

existentes das Linhas Amarela e Verde e onde se procederá ao reforço de fixação dos pórticos existentes, 

referencia à existência de um parque de estacionamento automóvel, concessionado à Empark. A norte e a sul 

dos viadutos, nas Ruas Fernando Curado Ribeiro (a norte) e Rua Ator António Silva (a sul), dispõem

edifícios de vários andares, onde existe a função residencial mas também de serviços e algum comérci

Esta nova área de intervenção não comtemplada no EIA, a nascente da estação do Campo Grande, insere

assim numa área que do ponto de vista dos usos é idêntica ao lado poente, numa malha urbana com 

arruamentos, áreas de estacionamento e uma envolvente com prédios de vários andares com uso 

podem ser consultados os desenhos VDCG TXD PE AMB LT3 000 DW 49004

E AMB LT3 000 DW 49005 – Planta Funcional que enquadram

Os impactes socioeconómicos da implantação do projeto decorrem das perturbações que irão ser geradas 

envolvente habitada, que se verifica ocorrer nos extremos das intervenções (lado ponte sobre a 

envolvente à Torre Vicentina, com potencial maior impacte pela dimensão do projeto a construir e lado 

nascente, junto as Ruas Cipriano Dourado, Fernando Curado Ribeiro e Ator António Silva, com 

intervenções potencial menos perturbadoras pela intervenção ser muito mais reduzida) e onde as 
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No âmbito deste plano da CML, relativo à modernização do interface de transportes, refere-se também ainda 

as intervenções de carater mais localizado que se encontram em fase final de concretização no lado nascente 

da estação do metropolitano, que incluem o reperfilamento rodoviário das Ruas Cipriano Dourado e Ator 

António Silva até à Alameda das Linhas de Torres, com supressão do estacionamento de táxis existente e a 

ros e abrigos de passageiros, separadores rodoviários e 

É precisamente nesta zona a nascente da Estação de Metro do Campo Grande, que se localizam as novas 

ara a melhoria operacional 

da rede e correspondentes ao prolongamento da estação, em 16,5 m e respetiva cobertura e ao reforço dos 

residencial e de serviços que se desenvolve em torno 

da Alameda das Linhas de Torres, mais concretamente com os arruamentos que ladeiam esta parte da 

sul e perpendicularmente a esta, as Ruas Fernando Curado 

beiro e Ator António Silva, respetivamente a norte e a sul dos viadutos do metro). Sob os viadutos 

existentes das Linhas Amarela e Verde e onde se procederá ao reforço de fixação dos pórticos existentes, 

to automóvel, concessionado à Empark. A norte e a sul 

dos viadutos, nas Ruas Fernando Curado Ribeiro (a norte) e Rua Ator António Silva (a sul), dispõem-se 

edifícios de vários andares, onde existe a função residencial mas também de serviços e algum comércio.  

Esta nova área de intervenção não comtemplada no EIA, a nascente da estação do Campo Grande, insere-se 

assim numa área que do ponto de vista dos usos é idêntica ao lado poente, numa malha urbana com 

com prédios de vários andares com uso 

PE AMB LT3 000 DW 49004 

Planta Funcional que enquadram a caraterização 

Os impactes socioeconómicos da implantação do projeto decorrem das perturbações que irão ser geradas 

envolvente habitada, que se verifica ocorrer nos extremos das intervenções (lado ponte sobre a 

envolvente à Torre Vicentina, com potencial maior impacte pela dimensão do projeto a construir e lado 

Ribeiro e Ator António Silva, com 

intervenções potencial menos perturbadoras pela intervenção ser muito mais reduzida) e onde as 
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questões de avaliação do ruido e vibrações desta fase são importantes ser avaliadas tal como definido 

na DIA e adotadas as medi

com o próprio planeamento de obra e medidas adotadas para a sua minimização que implica com a 

localização dos estaleiros, acessos de obra, desvios de trafego, equipamentos e métodos 

no caso da Torre Vicentina, ainda a solução de projeto para a substituição do acesso à garagem do 

condomínio e as medidas provisorias para a manutenção do acesso durante a obra.

 a circulação rodoviária e pedonal na zona, nomeadamente na arti

Terminal Rodoviário, as circulações pedonais nos acessos ao Terminal, estação de metro, paragens Bus e 

táxis; a circulação rodoviária das vias sobrepassadas (caso da Av. Padre Cruz com a construção do 

viaduto e o ramo de saída desta avenida para o Terminal Rodoviário) e ainda dos acessos que serão 

usados pela obra.   

 as infraestruturas e os equipamentos existentes, identificando

afetados a restabelecer pelo projeto, conforme projeto especifi

RECAPE apresentar as evidencias dessa compatibilização e dos contactos tidos com as respetivas 

entidades para resposta também às manifestações suscitas no âmbito da consulta publica do EIA 

demonstrando o seu cumprimento.

Seguidamente procede-se à análise mais c

medidas propostas para a sua execução, 

social: 

8.3.1.1 Estaleiros e acesso principal

A nível dos estaleiros de obra 

funcionamento e respetivos acessos para a envolvente

no EIA e aprovado pela DIA, localizado a poente do condomínio “T

área de intervenção associada aos novos viadutos, seja convertido em apenas estaleiro social e criado um 

novo estaleiro (estaleiro industrial), para sudeste da Torre Vicentina e mais afastado desta, em área sob o 

atual viaduto da Linha Verde e aproveitando também o espaço compreendido entre a Av. Padre Cruz e o 

ramo de saída desta avenida para o Terminal Rodoviário do Campo Grande, onde a função habitacional se 

encontra mais distante (ver Figura 

O edificado mais próximo localiza

da Escola Alemã. 

A localização deste estaleiro industrial pretende também que o acesso 

forma direta pela Av. Padre Cruz, por via do nó

que se propõe seja provisoriamente interrompido durante as obras. 

 

questões de avaliação do ruido e vibrações desta fase são importantes ser avaliadas tal como definido 

na DIA e adotadas as medidas identificadas como necessárias. Para esta avaliação entra

com o próprio planeamento de obra e medidas adotadas para a sua minimização que implica com a 

localização dos estaleiros, acessos de obra, desvios de trafego, equipamentos e métodos 

no caso da Torre Vicentina, ainda a solução de projeto para a substituição do acesso à garagem do 

condomínio e as medidas provisorias para a manutenção do acesso durante a obra.

a circulação rodoviária e pedonal na zona, nomeadamente na articulação com o funcionamento do 

Terminal Rodoviário, as circulações pedonais nos acessos ao Terminal, estação de metro, paragens Bus e 

táxis; a circulação rodoviária das vias sobrepassadas (caso da Av. Padre Cruz com a construção do 

a desta avenida para o Terminal Rodoviário) e ainda dos acessos que serão 

as infraestruturas e os equipamentos existentes, identificando-se desde já um conjunto de serviços 

afetados a restabelecer pelo projeto, conforme projeto especifico, mas que importa no âmbito do 

RECAPE apresentar as evidencias dessa compatibilização e dos contactos tidos com as respetivas 

entidades para resposta também às manifestações suscitas no âmbito da consulta publica do EIA 

demonstrando o seu cumprimento. 

se à análise mais circunstanciada dos impactes tendo em conta as áreas de obra 

s propostas para a sua execução, numa perspetiva de minimização de impactes

Estaleiros e acesso principal de obra 

dos estaleiros de obra e com objetivo de minimização dos impactes associados ao seu 

funcionamento e respetivos acessos para a envolvente habitada, o ACE propõe que o estaleiro geral indicado 

no EIA e aprovado pela DIA, localizado a poente do condomínio “Torre Vicentina”, no extremo poente da 

área de intervenção associada aos novos viadutos, seja convertido em apenas estaleiro social e criado um 

novo estaleiro (estaleiro industrial), para sudeste da Torre Vicentina e mais afastado desta, em área sob o 

viaduto da Linha Verde e aproveitando também o espaço compreendido entre a Av. Padre Cruz e o 

ramo de saída desta avenida para o Terminal Rodoviário do Campo Grande, onde a função habitacional se 

Figura 10 e Figura 11). 

O edificado mais próximo localiza-se a sul, correspondendo aos campos desportivos (descobe

A localização deste estaleiro industrial pretende também que o acesso principal à obra se possa fazer de 

Av. Padre Cruz, por via do nó que permite o acesso apenas ao Nov

provisoriamente interrompido durante as obras.  
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questões de avaliação do ruido e vibrações desta fase são importantes ser avaliadas tal como definido 

das identificadas como necessárias. Para esta avaliação entra-se em conta 

com o próprio planeamento de obra e medidas adotadas para a sua minimização que implica com a 

localização dos estaleiros, acessos de obra, desvios de trafego, equipamentos e métodos construtivos e 

no caso da Torre Vicentina, ainda a solução de projeto para a substituição do acesso à garagem do 

condomínio e as medidas provisorias para a manutenção do acesso durante a obra. 

culação com o funcionamento do 

Terminal Rodoviário, as circulações pedonais nos acessos ao Terminal, estação de metro, paragens Bus e 

táxis; a circulação rodoviária das vias sobrepassadas (caso da Av. Padre Cruz com a construção do 

a desta avenida para o Terminal Rodoviário) e ainda dos acessos que serão 

se desde já um conjunto de serviços 

co, mas que importa no âmbito do 

RECAPE apresentar as evidencias dessa compatibilização e dos contactos tidos com as respetivas 

entidades para resposta também às manifestações suscitas no âmbito da consulta publica do EIA 

tendo em conta as áreas de obra e as 

minimização de impactes sobre o ambiente 

e com objetivo de minimização dos impactes associados ao seu 

propõe que o estaleiro geral indicado 

orre Vicentina”, no extremo poente da 

área de intervenção associada aos novos viadutos, seja convertido em apenas estaleiro social e criado um 

novo estaleiro (estaleiro industrial), para sudeste da Torre Vicentina e mais afastado desta, em área sob o 

viaduto da Linha Verde e aproveitando também o espaço compreendido entre a Av. Padre Cruz e o 

ramo de saída desta avenida para o Terminal Rodoviário do Campo Grande, onde a função habitacional se 

do aos campos desportivos (descobertos e coberto) 

principal à obra se possa fazer de 

que permite o acesso apenas ao Novo Terminal Rodoviário, 
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Esta localização proposta para o estaleiro industrial

minimizar a perturbação sobre as áreas escolares e habitacio

Vicentina, causada pela circulação do tráfego do es

De referir ainda que toda a área de intervenção associada à construção dos viadutos funcionará também 

como zona de obra, a qual será devidamente delimitada e vedada, tal como já previsto no EIA

acesso através do ramo da Av. padre Cruz de acesso ao Terminal Rodoviário que se propõe 

encerrar durante a obra para facilidade de acesso e separação do trafego da obra d

Em termos comparativos e face ao definido no EIA (

associada aos viadutos, as alterações efetuadas assinalam

Quanto às novas intervenções previstas para a zona nascente da Estação do Campo Grande, 

também um conjunto de edifícios habitacionais na envolvente, 

de intervenção direta, a qual se propõe seja vedada, correspondendo aos Es

Frente 2 (ver Figura 12). Também, nesta zona e no âmbito dos trabalhos de prolongamento do cais da 

estação se instalará um cimbre de proteção 

metro.  

Ainda, de referir, que a vedação das áreas intervencionadas será uma constante, à medida que se avançará 

com a execução dos trabalhos, na área dos futuros viadutos, protegendo a

riscos para a população.  

A área de estaleiros nesta fase de RECAPE 

estaleiro previsto no EIA a área de estaleiro comportava 12 363 m

mais 3 610 m
2
 (0,4 ha) na zona poente dos viadutos, tendo em conta as necessidades de obra e o seu 

planeamento e na zona a nascente da estação do Campo Grande que constitui uma nova área de 

intervenção não incluída no EIA (1 566 m

área de estaleiro face ao EIA. 

O projeto de estaleiros e respetiva cartografia de pormenor é apresentado no 

Considera-se que a proposta de organização dos estaleiros introduz uma forte minimização de impactes na 

zona nomeadamente, sobre a área habitacional em torno da Estrada de Telheiras e Torre Vicentina, quer 

decorrente do afastamento do estaleiro industrial quer do próprio ac

tráfegos e fazendo com que o acesso dos veículos pesados se faça diretamente por uma via de maior 

capacidade (Av. Padre Cruz). 

Nesta fase de projeto de execução o funcionamento dos estaleiros e acesso principal de obra foram

ajustados e otimizados para a minimização de impactes sobre a envolvente habitada, considerando

 

para o estaleiro industrial e o acesso principal à obra pretende

minimizar a perturbação sobre as áreas escolares e habitacionais em torno da zona poente da Torre 

Vicentina, causada pela circulação do tráfego do estaleiro e laboração do mesmo. 

De referir ainda que toda a área de intervenção associada à construção dos viadutos funcionará também 

damente delimitada e vedada, tal como já previsto no EIA

acesso através do ramo da Av. padre Cruz de acesso ao Terminal Rodoviário que se propõe 

encerrar durante a obra para facilidade de acesso e separação do trafego da obra do trafego geral.

Em termos comparativos e face ao definido no EIA (Figura 10) que abarcava somente a área de intervenção 

associada aos viadutos, as alterações efetuadas assinalam-se de forma mais objetiva na Figura 

ões previstas para a zona nascente da Estação do Campo Grande, 

também um conjunto de edifícios habitacionais na envolvente, os estaleiros de obra são na sua própria área 

de intervenção direta, a qual se propõe seja vedada, correspondendo aos Estaleiro de Frente 1 e Estaleiro de 

Também, nesta zona e no âmbito dos trabalhos de prolongamento do cais da 

roteção à via possibilitando também a devida segurança

Ainda, de referir, que a vedação das áreas intervencionadas será uma constante, à medida que se avançará 

com a execução dos trabalhos, na área dos futuros viadutos, protegendo assim a área de obra e evitando 

nesta fase de RECAPE tem assim uma área total de 17 541 m
2
 (cerca de 1.8 ha)

estaleiro previsto no EIA a área de estaleiro comportava 12 363 m
2
 (1,2 ha), sendo que acresce as

(0,4 ha) na zona poente dos viadutos, tendo em conta as necessidades de obra e o seu 

planeamento e na zona a nascente da estação do Campo Grande que constitui uma nova área de 

intervenção não incluída no EIA (1 566 m
2
 (0,2 ha)). Ou seja, verifica-se um aumento de cerca

O projeto de estaleiros e respetiva cartografia de pormenor é apresentado no Anexo 3.5

proposta de organização dos estaleiros introduz uma forte minimização de impactes na 

zona nomeadamente, sobre a área habitacional em torno da Estrada de Telheiras e Torre Vicentina, quer 

decorrente do afastamento do estaleiro industrial quer do próprio acesso que se propõe separando os 

tráfegos e fazendo com que o acesso dos veículos pesados se faça diretamente por uma via de maior 

Nesta fase de projeto de execução o funcionamento dos estaleiros e acesso principal de obra foram

ajustados e otimizados para a minimização de impactes sobre a envolvente habitada, considerando
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principal à obra pretende fundamentalmente 

nais em torno da zona poente da Torre 

De referir ainda que toda a área de intervenção associada à construção dos viadutos funcionará também 

damente delimitada e vedada, tal como já previsto no EIA, fazendo-se o 

acesso através do ramo da Av. padre Cruz de acesso ao Terminal Rodoviário que se propõe portanto agora 

o trafego geral. 

) que abarcava somente a área de intervenção 

Figura 11. 

ões previstas para a zona nascente da Estação do Campo Grande, onde ocorre 

os estaleiros de obra são na sua própria área 

taleiro de Frente 1 e Estaleiro de 

Também, nesta zona e no âmbito dos trabalhos de prolongamento do cais da 

a devida segurança à circulação do 

Ainda, de referir, que a vedação das áreas intervencionadas será uma constante, à medida que se avançará 

ssim a área de obra e evitando 

(cerca de 1.8 ha). No 

(1,2 ha), sendo que acresce assim agora 

(0,4 ha) na zona poente dos viadutos, tendo em conta as necessidades de obra e o seu 

planeamento e na zona a nascente da estação do Campo Grande que constitui uma nova área de 

se um aumento de cerca de 0,6 ha na 

Anexo 3.5 do volume Anexos. 

proposta de organização dos estaleiros introduz uma forte minimização de impactes na 

zona nomeadamente, sobre a área habitacional em torno da Estrada de Telheiras e Torre Vicentina, quer 

esso que se propõe separando os 

tráfegos e fazendo com que o acesso dos veículos pesados se faça diretamente por uma via de maior 

Nesta fase de projeto de execução o funcionamento dos estaleiros e acesso principal de obra foram assim 

ajustados e otimizados para a minimização de impactes sobre a envolvente habitada, considerando-se assim 
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que os impactes negativos se encontram 

ainda que significativos têm uma magnitude 

8.3.1.2 Circulação rodoviária e pedonal na zona

Durante a obra será assegurado a circulação rodoviária e pedonal através da organizaçã

definidos, minimizando também as perturbações para a população.

As principais interferências com a circulação rodoviária, circulação pedonal e passadeiras e também com a 

ciclovia existente correspondem

concentrado na zona do acesso ao Novo Terminal Rodoviário, no Ramo de Saída da Av.ª P

Estrada de Telheiras, e a própria Av.ª P

Os principais Desvios de Trânsito foram definidos com base nos faseamentos construtivos preconizados no 

projeto de execução, a localização da Empreitada e as pessoas e veíc

perspetiva de execução da empreitada (as instalações provisórias e definitivas da obra, os acessos e 

entrada/saída de veículos, os equipamentos ligeiros/pesados bem como os meios humanos e materiais a 

incorporar na execução da mesma). 

Assim prevê-se: 

 Encerramento do Ramo de Saída Av.ª Padre Cruz / Estrada de Telheiras para acesso direto ao estaleiro e 

zona de obra dos viadutos 

Este encerramento permite: 

 Melhorar as condições de segurança da obra e zonas circundantes, com a

obra a partir de uma via de grande circulação e melhor adaptada ao tráfego de pesados (Av. Padre Cruz);

 Executar as fundações, terraplenagens, elementos de betão armado, etc. no viaduto VL2, 

isolada do trânsito e dos acessos pedonais

 Dispor das áreas necessárias

sendo a deslocação de equipamentos e 

evitando/minimizando as interferências

equipamentos escolares (Escola Alemã e Colégio Mira Rio) e com o trân

além de estas se situarem junto das principai

Com a abertura do Novo Terminal Rodoviário

parqueamento das camionetas de transporte suburbano,

adequado ao parqueamento e recolha de passageiros

fosse encerrado durante todo 

parqueamento de autocarros seria obrigatoriamente proibida

 

que os impactes negativos se encontram minimizados, sendo temporários e reversíveis, localizados

têm uma magnitude moderada.  

Circulação rodoviária e pedonal na zona 

Durante a obra será assegurado a circulação rodoviária e pedonal através da organizaçã

definidos, minimizando também as perturbações para a população.  

com a circulação rodoviária, circulação pedonal e passadeiras e também com a 

correspondem tanto a Nascente como a Poente da Estação Campo Grande, mais 

concentrado na zona do acesso ao Novo Terminal Rodoviário, no Ramo de Saída da Av.ª P

Estrada de Telheiras, e a própria Av.ª Padre Cruz em ambos os sentidos. 

Os principais Desvios de Trânsito foram definidos com base nos faseamentos construtivos preconizados no 

projeto de execução, a localização da Empreitada e as pessoas e veículos que usam estas zonas; e numa 

perspetiva de execução da empreitada (as instalações provisórias e definitivas da obra, os acessos e 

entrada/saída de veículos, os equipamentos ligeiros/pesados bem como os meios humanos e materiais a 

o da mesma).  

Encerramento do Ramo de Saída Av.ª Padre Cruz / Estrada de Telheiras para acesso direto ao estaleiro e 

Melhorar as condições de segurança da obra e zonas circundantes, com acesso direto ao estaleiro e à 

obra a partir de uma via de grande circulação e melhor adaptada ao tráfego de pesados (Av. Padre Cruz);

as fundações, terraplenagens, elementos de betão armado, etc. no viaduto VL2, 

acessos pedonais, normalmente usados por pessoas externas à obra;

 (pelo uso deste ramo) para acessos ao estaleiro e acessos à frente de obra

deslocação de equipamentos e transporte de materiais 

as interferências com as residências/moradores dos bairros limítrofes

(Escola Alemã e Colégio Mira Rio) e com o trânsito em geral existente na zona, 

além de estas se situarem junto das principais estruturas a executar neste viaduto.

om a abertura do Novo Terminal Rodoviário, a utilização atualmente feita deste ramo

das camionetas de transporte suburbano, deixará de ocorrer (até por existir um ‘

arqueamento e recolha de passageiros no Terminal Rodoviário) e

todo o período de obra, como se propõe, a sua 

seria obrigatoriamente proibida por questões de seg
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minimizados, sendo temporários e reversíveis, localizados e 

Durante a obra será assegurado a circulação rodoviária e pedonal através da organização e planeamento 

com a circulação rodoviária, circulação pedonal e passadeiras e também com a 

a Estação Campo Grande, mais 

concentrado na zona do acesso ao Novo Terminal Rodoviário, no Ramo de Saída da Av.ª Padre Cruz e 

Os principais Desvios de Trânsito foram definidos com base nos faseamentos construtivos preconizados no 

ulos que usam estas zonas; e numa 

perspetiva de execução da empreitada (as instalações provisórias e definitivas da obra, os acessos e 

entrada/saída de veículos, os equipamentos ligeiros/pesados bem como os meios humanos e materiais a 

Encerramento do Ramo de Saída Av.ª Padre Cruz / Estrada de Telheiras para acesso direto ao estaleiro e 

cesso direto ao estaleiro e à 

obra a partir de uma via de grande circulação e melhor adaptada ao tráfego de pesados (Av. Padre Cruz); 

as fundações, terraplenagens, elementos de betão armado, etc. no viaduto VL2, numa área 

normalmente usados por pessoas externas à obra; 

para acessos ao estaleiro e acessos à frente de obra; 

 feita de forma direta 

moradores dos bairros limítrofes, 

sito em geral existente na zona, 

s estruturas a executar neste viaduto. 

deste ramo, como área de 

rá de ocorrer (até por existir um ‘novo’ local 

no Terminal Rodoviário) e mesmo que o ramo não 

sua utilização como área de 

por questões de segurança.  
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Além de se verificar que a afluência a este ramo é normalmente reduzida, afigura

veículos que o usam para a zona de entrada do atual novo Terminal, repondo assim os acessos requeridos à 

zona Norte desse Terminal, situação comprovada com estudo de trafego, conforme solicitação da CML, 

quantificando os impactes associados.  

Também, esta interdição permitirá desenvolver os trabalhos de execução dos Pilares do viaduto VL2

respetivos tabuleiros que ocuparão uma parte important

trabalhos de Execução do VL2 decorrerão no interior de uma zona vedada, e junto das principais estruturas a 

materializar neste viaduto. 

Figura 29 – Esquema de encerramento do Ramo Av.ª

Com este encerramento, na Estrada de Telheiras (zona mais a Norte do VL2) garante

e de uma ciclovia na atual estrada existente

Estrada de Telheiras.  

No entanto, também a praça de táxis situada na Estrada de Telheiras, junto ao lado poente da Estação 

Campo Grande deixará de ter acesso direto, prevendo

e/ou passando a utilizar-se a do lado Nascente da Estação.

Como acesso alternativo dos autocarros ao Terminal Rodoviário, propõe

estudo de trafego que o suporta, o façam por sul, continuando para o efeito pela Av. Padre Cruz até ao 

Campo Grande e infletindo depois à esquerda para o sentido oposto do Campo Grande, com entrada logo 

após isso no Terminal. Este curto trajeto implicará um acréscimo de tempo muito pouco significativo

este percurso, sendo o aumento do tempo de percurso inferior a 2 minutos nos dias d

aos sábados (considerando em ambos os casos as horas de ponta de manhã e de tarde), conforme 

apresentado no estudo da análise de tráfego acima referido (

 

Além de se verificar que a afluência a este ramo é normalmente reduzida, afigura-se simples encaminhar os 

veículos que o usam para a zona de entrada do atual novo Terminal, repondo assim os acessos requeridos à 

comprovada com estudo de trafego, conforme solicitação da CML, 

 

Também, esta interdição permitirá desenvolver os trabalhos de execução dos Pilares do viaduto VL2

respetivos tabuleiros que ocuparão uma parte importante do ramo do nó, aquando da sua execução.

trabalhos de Execução do VL2 decorrerão no interior de uma zona vedada, e junto das principais estruturas a 

Esquema de encerramento do Ramo Av.ª Padre Cruz / Estrada de Telheiras

Com este encerramento, na Estrada de Telheiras (zona mais a Norte do VL2) garante-se a circulação pedonal 

e de uma ciclovia na atual estrada existente, repondo assim a continuidade de quem vem do lado Poente na 

No entanto, também a praça de táxis situada na Estrada de Telheiras, junto ao lado poente da Estação 

Campo Grande deixará de ter acesso direto, prevendo-se a sua relocalização em coordenação com a CML 

Nascente da Estação. 

Como acesso alternativo dos autocarros ao Terminal Rodoviário, propõe-se que os mesmos e conforme o 

estudo de trafego que o suporta, o façam por sul, continuando para o efeito pela Av. Padre Cruz até ao 

à esquerda para o sentido oposto do Campo Grande, com entrada logo 

após isso no Terminal. Este curto trajeto implicará um acréscimo de tempo muito pouco significativo

este percurso, sendo o aumento do tempo de percurso inferior a 2 minutos nos dias de semana e a 1 minuto 

aos sábados (considerando em ambos os casos as horas de ponta de manhã e de tarde), conforme 

apresentado no estudo da análise de tráfego acima referido (Análise do Impacte de Tráfego
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se simples encaminhar os 

veículos que o usam para a zona de entrada do atual novo Terminal, repondo assim os acessos requeridos à 

comprovada com estudo de trafego, conforme solicitação da CML, 

Também, esta interdição permitirá desenvolver os trabalhos de execução dos Pilares do viaduto VL2-e 

e do ramo do nó, aquando da sua execução. Os 

trabalhos de Execução do VL2 decorrerão no interior de uma zona vedada, e junto das principais estruturas a 

 

Padre Cruz / Estrada de Telheiras 

se a circulação pedonal 

de quem vem do lado Poente na 

No entanto, também a praça de táxis situada na Estrada de Telheiras, junto ao lado poente da Estação 

coordenação com a CML 

se que os mesmos e conforme o 

estudo de trafego que o suporta, o façam por sul, continuando para o efeito pela Av. Padre Cruz até ao 

à esquerda para o sentido oposto do Campo Grande, com entrada logo 

após isso no Terminal. Este curto trajeto implicará um acréscimo de tempo muito pouco significativo para 

e semana e a 1 minuto 

aos sábados (considerando em ambos os casos as horas de ponta de manhã e de tarde), conforme 

Análise do Impacte de Tráfego). 
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Figura 30 – Esquema de

 Condicionamentos na Av. Padre Cruz para a construção do Viaduto Ligação 2 

Devido aos trabalhos para a realização do pilar central na Av. Padre Cruz do viaduto VL2 será necessário 

reduzir o número de vias de cada uma das faixas de rodagem da avenida, garantindo assim a circulação do 

trânsito, enquanto decorrem os vários trabalhos previstos (escavação, demolição de muro existente, 

contenção, estacas, betonagens, etc.).

Figura 31 – Esquema de Desvio de Trânsito no centro da Av.ª Padre Cruz

A realização do tabuleiro do lado nascente será feita com a instalação de um cimbre invertido, de modo a 

garantir a passagem do tráfego na Av.ª Padre Cruz sob o equipamento, em duas vias de circulação. 

Para a realização do tabuleiro lado poente está previ

preferencialmente no período noturno, e a instalação de um cimbre invertido de forma a ser possível a 

 

Esquema de Trajeto Alternativo para Acesso ao Terminal Rodoviário

Condicionamentos na Av. Padre Cruz para a construção do Viaduto Ligação 2 

Devido aos trabalhos para a realização do pilar central na Av. Padre Cruz do viaduto VL2 será necessário 

vias de cada uma das faixas de rodagem da avenida, garantindo assim a circulação do 

trânsito, enquanto decorrem os vários trabalhos previstos (escavação, demolição de muro existente, 

contenção, estacas, betonagens, etc.). 

Esquema de Desvio de Trânsito no centro da Av.ª Padre Cruz

A realização do tabuleiro do lado nascente será feita com a instalação de um cimbre invertido, de modo a 

garantir a passagem do tráfego na Av.ª Padre Cruz sob o equipamento, em duas vias de circulação. 

Para a realização do tabuleiro lado poente está previsto condicionar o trânsito em curtos períodos, 

preferencialmente no período noturno, e a instalação de um cimbre invertido de forma a ser possível a 
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Trajeto Alternativo para Acesso ao Terminal Rodoviário 

Condicionamentos na Av. Padre Cruz para a construção do Viaduto Ligação 2  

Devido aos trabalhos para a realização do pilar central na Av. Padre Cruz do viaduto VL2 será necessário 

vias de cada uma das faixas de rodagem da avenida, garantindo assim a circulação do 

trânsito, enquanto decorrem os vários trabalhos previstos (escavação, demolição de muro existente, 

 

Esquema de Desvio de Trânsito no centro da Av.ª Padre Cruz 

A realização do tabuleiro do lado nascente será feita com a instalação de um cimbre invertido, de modo a 

garantir a passagem do tráfego na Av.ª Padre Cruz sob o equipamento, em duas vias de circulação.  

sto condicionar o trânsito em curtos períodos, 

preferencialmente no período noturno, e a instalação de um cimbre invertido de forma a ser possível a 
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execução dos trabalhos de betão armado sobre esta estrutura e ao nível do tabuleiro, e garantindo a 

circulação do trânsito sob este cimbre. 

Por último, para a execução do rebaixamento da faixa ascendente da Av.ª Padre Cruz de modo a garantir o 

gabarito necessário à circulação rodoviária sob o VL2, preconiza

primeiro a via desta avenida mais à direita, e posteriormente, com o referido basculamento, nas vias mais à 

esquerda.  

Para a realização da montagem/ desmontagem de cimbres pórtico, cimbres suspensos, assoalhamentos, 

betonagem dos tabuleiros, desmontagem de cimbres e 

condicionar o trânsito em curtos períodos, preferencialmente no período noturno. Para esse efeito, 

perspetivam-se desvios de trânsito temporários para as artérias adjacentes.

 Condicionamentos na Zona Norte do Novo Terminal Rodoviário para a Execução dos Viadutos VL2 E 

VL1 

Importa referir que a zona em questão, marcada pela execução do VL1 na sua totalidade, bem como alguns 

dos pilares e tramos de tabuleiro do VL2, é, numa época mais avançada da obra, ind

desvio de trânsito que se conta ter implantado através do encerramento do ramo do nó da Av. Padre Cruz. 

Esta área regista bastante afluência de pessoas e autocarros, e onde, tendo presente o faseamento e 

trabalhos a realizar no âmbito da obra, será necessário intervir, de uma forma “concentrada”, já que se estará 

perante fundações com dimensões importantes, profundas, indiretas, e onde, também, se contará com 

tabuleiros de gabari relativamente baixos.

No ponto de vista da obra, estarão 

equipamentos de terraplenagens, gruas, plataformas de transportes). De igual forma, é uma zona onde se 

irão realizar vários trabalhos de demolições, para ligação entre viadutos novos/existentes

Os trabalhos nesta zona são desenvolvidos em 3 etapas (Etapa A 

P12 a Enc. VL2; Etapa B – fundações e pilares do VL1

pilares do VL1-P1 e P2, VL2-P1). 

Do exposto, propõe-se a restrição de entrada/saída na zona Norte do Terminal Rodoviário. Esta situação será 

colmatada, com o encaminhamento dos autocarros, para a zona Sul do Terminal, com acesso direto à Av.ª 

Padre Cruz, e onde passados poucos metros, é p

saída junto ao Estádio José Alvalade.  

Quanto à circulação pedonal e ciclovia serão afetadas, a Sul do Edifício da NOS, apenas na Etapa B.1 

(execução de fundações e pilares VL1-

permitem a circulação de pessoas e bicicletas: um entre as escadas e a vedação de obra (4,58

livre disponível) e o segundo entre as escadas e a Estação Campo Grande (3

mantendo-se, no essencial, a ligação à ciclovia e circulação pedonal nas Etapas A e B.

 

execução dos trabalhos de betão armado sobre esta estrutura e ao nível do tabuleiro, e garantindo a 

 

Por último, para a execução do rebaixamento da faixa ascendente da Av.ª Padre Cruz de modo a garantir o 

gabarito necessário à circulação rodoviária sob o VL2, preconiza-se executar em 2 fases distintas, isto é, 

ia desta avenida mais à direita, e posteriormente, com o referido basculamento, nas vias mais à 

Para a realização da montagem/ desmontagem de cimbres pórtico, cimbres suspensos, assoalhamentos, 

betonagem dos tabuleiros, desmontagem de cimbres e reposição das condições iniciais, etc., será previsto 

condicionar o trânsito em curtos períodos, preferencialmente no período noturno. Para esse efeito, 

se desvios de trânsito temporários para as artérias adjacentes. 

rte do Novo Terminal Rodoviário para a Execução dos Viadutos VL2 E 

Importa referir que a zona em questão, marcada pela execução do VL1 na sua totalidade, bem como alguns 

dos pilares e tramos de tabuleiro do VL2, é, numa época mais avançada da obra, ind

desvio de trânsito que se conta ter implantado através do encerramento do ramo do nó da Av. Padre Cruz. 

Esta área regista bastante afluência de pessoas e autocarros, e onde, tendo presente o faseamento e 

da obra, será necessário intervir, de uma forma “concentrada”, já que se estará 

perante fundações com dimensões importantes, profundas, indiretas, e onde, também, se contará com 

tabuleiros de gabari relativamente baixos. 

No ponto de vista da obra, estarão presentes equipamentos pesados (bate-estacas, gruas de rastos, 

equipamentos de terraplenagens, gruas, plataformas de transportes). De igual forma, é uma zona onde se 

irão realizar vários trabalhos de demolições, para ligação entre viadutos novos/existentes

Os trabalhos nesta zona são desenvolvidos em 3 etapas (Etapa A – fundações e pilares do VL2

fundações e pilares do VL1-P3 e P4, Enc. VL1, VL2-P2; e Etapa B.1 

se a restrição de entrada/saída na zona Norte do Terminal Rodoviário. Esta situação será 

colmatada, com o encaminhamento dos autocarros, para a zona Sul do Terminal, com acesso direto à Av.ª 

Padre Cruz, e onde passados poucos metros, é possível entrar na malha urbana da cidade, com o ramo de 

circulação pedonal e ciclovia serão afetadas, a Sul do Edifício da NOS, apenas na Etapa B.1 

-P1, VL1-P2 e VL2-P1), mas ficando assegurados dois corredores que 

permitem a circulação de pessoas e bicicletas: um entre as escadas e a vedação de obra (4,58

livre disponível) e o segundo entre as escadas e a Estação Campo Grande (3,15 m disponíveis) (

se, no essencial, a ligação à ciclovia e circulação pedonal nas Etapas A e B. 
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execução dos trabalhos de betão armado sobre esta estrutura e ao nível do tabuleiro, e garantindo a 

Por último, para a execução do rebaixamento da faixa ascendente da Av.ª Padre Cruz de modo a garantir o 

se executar em 2 fases distintas, isto é, 

ia desta avenida mais à direita, e posteriormente, com o referido basculamento, nas vias mais à 

Para a realização da montagem/ desmontagem de cimbres pórtico, cimbres suspensos, assoalhamentos, 

reposição das condições iniciais, etc., será previsto 

condicionar o trânsito em curtos períodos, preferencialmente no período noturno. Para esse efeito, 

rte do Novo Terminal Rodoviário para a Execução dos Viadutos VL2 E 

Importa referir que a zona em questão, marcada pela execução do VL1 na sua totalidade, bem como alguns 

dos pilares e tramos de tabuleiro do VL2, é, numa época mais avançada da obra, indiretamente ligada ao 

desvio de trânsito que se conta ter implantado através do encerramento do ramo do nó da Av. Padre Cruz. 

Esta área regista bastante afluência de pessoas e autocarros, e onde, tendo presente o faseamento e 

da obra, será necessário intervir, de uma forma “concentrada”, já que se estará 

perante fundações com dimensões importantes, profundas, indiretas, e onde, também, se contará com 

estacas, gruas de rastos, 

equipamentos de terraplenagens, gruas, plataformas de transportes). De igual forma, é uma zona onde se 

irão realizar vários trabalhos de demolições, para ligação entre viadutos novos/existentes. 

fundações e pilares do VL2-P3 a P10, VL2-

P2; e Etapa B.1 – fundações e 

se a restrição de entrada/saída na zona Norte do Terminal Rodoviário. Esta situação será 

colmatada, com o encaminhamento dos autocarros, para a zona Sul do Terminal, com acesso direto à Av.ª 

ossível entrar na malha urbana da cidade, com o ramo de 

circulação pedonal e ciclovia serão afetadas, a Sul do Edifício da NOS, apenas na Etapa B.1 

as ficando assegurados dois corredores que 

permitem a circulação de pessoas e bicicletas: um entre as escadas e a vedação de obra (4,58 m de largura 

m disponíveis) (Figura 32); 
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Figura 32 – Esquema de Desvio de Trânsito no Terminal Ro

 Execução da Ampliação do Cais Nascente da estação do Campo Grande e respetivas Instalações

Durante a fase de construção da ampliação do Cais Nascente, e respetivas instalações, será criado um 

estaleiro de Frente para apoio e proteção da zona, e com ele, um desvio de trânsito, garantindo assim a 

segurança dos transportes públicos e de pessoas na zona, o qual implicará a supressão da faixa de BUS na 

zona dos viadutos.  

Esta zona de obra será também vedada de

Refira-se que a paragem de autocarros existente nesta zona foi já deslocalizada no âmbito da Modernização 

do Interface do Campo Grande, bem como a praça de táxis na rua Cipriano Dourado que p

Actor António Silva, sendo possível verificar na figura seguinte as atuais localizações das paragens, bem 

como as circulações pedonais (incluindo a criação de passadeiras

durante o prazo de execução da

estação. 

 

Esquema de Desvio de Trânsito no Terminal Rodoviário devido à construção dos viadutos 

VL1 e VL2 

Execução da Ampliação do Cais Nascente da estação do Campo Grande e respetivas Instalações

Durante a fase de construção da ampliação do Cais Nascente, e respetivas instalações, será criado um 

Frente para apoio e proteção da zona, e com ele, um desvio de trânsito, garantindo assim a 

segurança dos transportes públicos e de pessoas na zona, o qual implicará a supressão da faixa de BUS na 

Esta zona de obra será também vedada de forma a garantir a segurança da obra e a proteção de terceiros.

se que a paragem de autocarros existente nesta zona foi já deslocalizada no âmbito da Modernização 

do Interface do Campo Grande, bem como a praça de táxis na rua Cipriano Dourado que p

Actor António Silva, sendo possível verificar na figura seguinte as atuais localizações das paragens, bem 

como as circulações pedonais (incluindo a criação de passadeiras complementares 

durante o prazo de execução da obra), dada a ocupação do passeio da rua Cipriano Dourado, frontal à 
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doviário devido à construção dos viadutos 

Execução da Ampliação do Cais Nascente da estação do Campo Grande e respetivas Instalações 

Durante a fase de construção da ampliação do Cais Nascente, e respetivas instalações, será criado um 

Frente para apoio e proteção da zona, e com ele, um desvio de trânsito, garantindo assim a 

segurança dos transportes públicos e de pessoas na zona, o qual implicará a supressão da faixa de BUS na 

forma a garantir a segurança da obra e a proteção de terceiros. 

se que a paragem de autocarros existente nesta zona foi já deslocalizada no âmbito da Modernização 

do Interface do Campo Grande, bem como a praça de táxis na rua Cipriano Dourado que passou para a rua 

Actor António Silva, sendo possível verificar na figura seguinte as atuais localizações das paragens, bem 

complementares – a amarelo – para uso 

), dada a ocupação do passeio da rua Cipriano Dourado, frontal à 
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Figura 33 – Esquema de Desvio de Trânsito na zona de ampliação do Cais Nascente da Estação do 

8.3.1.3 Interferências nos Serviços de Metro

Em termos das afetações previstas para os utilizadores das linhas de metro atuais, o funcionamento da 

Estação atual não será interferido durante a construção em geral, referindo

interdição previstos pelo ML para a realização de 

períodos sem circulação na linha Campo Grande

Telheiras (2 meses), mantendo-se a exploração das linhas, mas com constrangimentos e inversão e estando

ainda previsto um autocarro para a ligação 

8.3.1.4 Recuperação da zona intervencionada e sua funcionalidade 

No final da obra toda a zona intervencionada será reposta conforme o projeto, nomeadamente repondo 

estruturas afetadas como passeios, pavimentos, etc

conforme o Projeto de Integração Paisagística (no 

 

Esquema de Desvio de Trânsito na zona de ampliação do Cais Nascente da Estação do 

Campo Grande 

Interferências nos Serviços de Metro 

das afetações previstas para os utilizadores das linhas de metro atuais, o funcionamento da 

Estação atual não será interferido durante a construção em geral, referindo-se apenas os períodos de 

interdição previstos pelo ML para a realização de Trabalhos de Integração no Metro de Lisboa

períodos sem circulação na linha Campo Grande-Cidade Universitária (3 meses) e na linha Campo Grande

se a exploração das linhas, mas com constrangimentos e inversão e estando

ainda previsto um autocarro para a ligação Telheiras – Campo Grande.  

Recuperação da zona intervencionada e sua funcionalidade  

No final da obra toda a zona intervencionada será reposta conforme o projeto, nomeadamente repondo 

seios, pavimentos, etc. e no caso dos estaleiros será feita a sua recuperação, 

conforme o Projeto de Integração Paisagística (no Anexo 3.7). 
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Esquema de Desvio de Trânsito na zona de ampliação do Cais Nascente da Estação do 

das afetações previstas para os utilizadores das linhas de metro atuais, o funcionamento da 

se apenas os períodos de 

balhos de Integração no Metro de Lisboa que preveem 

Cidade Universitária (3 meses) e na linha Campo Grande-

se a exploração das linhas, mas com constrangimentos e inversão e estando 

No final da obra toda a zona intervencionada será reposta conforme o projeto, nomeadamente repondo 

e no caso dos estaleiros será feita a sua recuperação, 
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Neste âmbito importa destacar que a par da manutenção de vários elementos arbóreos já devidamente 

identificados e com o aval da CML, se

aos estaleiros social e industrial, com a sementeira e plantação de espécies arbóreas e arbustivas, 

nomeadamente repondo /recuperando as afetações que ocorrem na zona do

envolvente ao viaduto existente e envolvente da Torre Vicentina

de Telheiras, proposto pela CML para a zona proposta para o estaleiro social, poderá ser também 

implantado, embora com os ajus

fazer agora pelo lado norte do edifício

De facto, conforme já identificado no EIA e previsto na DIA, o atual acesso que se faz no extremo sudeste do

edifício, sendo inviabilizado pela construção do encontro do viaduto VL2, fronteiro a esse lado da Torre 

Vicentina, teria que em fase de projeto de execução

moradores.  

O novo acesso e conforme articulaçã

se mostra na figura seguinte. 

Figura 34 – Atual acesso e n

Assim, também a ligação entre o presente projeto e o projeto do n

implicará alguns ajustes de desenho por parte desta entidade.

 

Neste âmbito importa destacar que a par da manutenção de vários elementos arbóreos já devidamente 

om o aval da CML, se fará depois também a recuperação dos espaços anteriormente afetos 

aos estaleiros social e industrial, com a sementeira e plantação de espécies arbóreas e arbustivas, 

nomeadamente repondo /recuperando as afetações que ocorrem na zona do

e envolvente da Torre Vicentina / novo acesso à garagem

CML para a zona proposta para o estaleiro social, poderá ser também 

ajustes decorrentes da implantação do acesso à garagem da Torre Vicentina

fazer agora pelo lado norte do edifício a partir da Estrada de Telheiras. 

De facto, conforme já identificado no EIA e previsto na DIA, o atual acesso que se faz no extremo sudeste do

edifício, sendo inviabilizado pela construção do encontro do viaduto VL2, fronteiro a esse lado da Torre 

Vicentina, teria que em fase de projeto de execução, ser devidamente substituído em articulação com os 

e conforme articulação entre o ML e os moradores far-se-á agora

Atual acesso e nova proposta de acesso à garagem da Torre 

igação entre o presente projeto e o projeto do novo Jardim de Telheiras (

rá alguns ajustes de desenho por parte desta entidade. 

Novo acesso à 

garagem 
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Neste âmbito importa destacar que a par da manutenção de vários elementos arbóreos já devidamente 

dos espaços anteriormente afetos 

aos estaleiros social e industrial, com a sementeira e plantação de espécies arbóreas e arbustivas, 

nomeadamente repondo /recuperando as afetações que ocorrem na zona do nó da Av. Padre Cruz, 

/ novo acesso à garagem. O previsto Jardim 

CML para a zona proposta para o estaleiro social, poderá ser também 

decorrentes da implantação do acesso à garagem da Torre Vicentina, se 

De facto, conforme já identificado no EIA e previsto na DIA, o atual acesso que se faz no extremo sudeste do 

edifício, sendo inviabilizado pela construção do encontro do viaduto VL2, fronteiro a esse lado da Torre 

ser devidamente substituído em articulação com os 

gora pelo lado norte, conforme 

 

acesso à garagem da Torre Vicentina 

ovo Jardim de Telheiras (da CML) 

Atual acesso à 

garagem 
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Figura 35 – Excerto do Desenho em Planta 

acesso à garagem da Torre Vicentina que implica a

O ACE em termos da reposição da área de obra e face

apresentado no excerto seguinte, semeando a zona com relvado e integrando o acesso à garagem

plantação de árvores e arbustos. 

Em termos socioeconómicos, verifica-se que as novas int

localizados e não significativos pelo importante grau de integração nas estruturas existentes, reduzida área 

de intervenção e preocupação que haverá com o uso de materiais de acabamento idênticos aos existentes, 

de modo a manter a homogeneidade visual. No caso da

prolongadas, considera-se com capacidade de ser facilmente absorvida na paisagem urbana e rapidamente 

integrada uma vez que mantem as funcionalidades do espaço e os mesmos materiais. 

também o reposicionamento do passeio existente em calçada portuguesa, bem como os devidos remates e a 

ligação aos pavimentos envolventes. 

As intervenções nos pórticos dos tabuleiros existentes que se traduzem no fecho da abertura entre pilares, 

têm reflexo direto ao nível do solo, verificando

extremo do parque de estacionamento existente, propriedade da CML e concessionado à Empark, haverá 

uma afetação de seis lugares de estacionamento (incluindo 4 de defici

expropriação pelo ML em face do interesse púbico do metropolitano. 

Nesta zona é reposto o passeio em calçada de vidraço, onde se incluem três caldeiras com exemplares de 

Celtis australis existentes, e são também repostos os pavimentos às cotas do existente.

 

Desenho em Planta do Jardim de Telheiras com a solução proposta 

acesso à garagem da Torre Vicentina que implica assim a consequente adaptação pela CML ao projeto 

inicial do jardim  

O ACE em termos da reposição da área de obra e face ao novo acesso à garagem propõe

guinte, semeando a zona com relvado e integrando o acesso à garagem

se que as novas intervenções a nascente da estação

ados e não significativos pelo importante grau de integração nas estruturas existentes, reduzida área 

de intervenção e preocupação que haverá com o uso de materiais de acabamento idênticos aos existentes, 

de modo a manter a homogeneidade visual. No caso da estação a alteração em si, cais e cobertura 

se com capacidade de ser facilmente absorvida na paisagem urbana e rapidamente 

integrada uma vez que mantem as funcionalidades do espaço e os mesmos materiais. 

reposicionamento do passeio existente em calçada portuguesa, bem como os devidos remates e a 

As intervenções nos pórticos dos tabuleiros existentes que se traduzem no fecho da abertura entre pilares, 

ao nível do solo, verificando-se que no caso do segundo grupo de pórticos que incide no 

extremo do parque de estacionamento existente, propriedade da CML e concessionado à Empark, haverá 

uma afetação de seis lugares de estacionamento (incluindo 4 de deficientes), sendo esta área alvo de 

expropriação pelo ML em face do interesse púbico do metropolitano.  

Nesta zona é reposto o passeio em calçada de vidraço, onde se incluem três caldeiras com exemplares de 

existentes, e são também repostos os pavimentos às cotas do existente. 
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com a solução proposta para o 

pela CML ao projeto 

ao novo acesso à garagem propõe-se realizar o 

guinte, semeando a zona com relvado e integrando o acesso à garagem por via da 

ervenções a nascente da estação têm impactes 

ados e não significativos pelo importante grau de integração nas estruturas existentes, reduzida área 

de intervenção e preocupação que haverá com o uso de materiais de acabamento idênticos aos existentes, 

estação a alteração em si, cais e cobertura 

se com capacidade de ser facilmente absorvida na paisagem urbana e rapidamente 

integrada uma vez que mantem as funcionalidades do espaço e os mesmos materiais. O projeto contempla 

reposicionamento do passeio existente em calçada portuguesa, bem como os devidos remates e a 

As intervenções nos pórticos dos tabuleiros existentes que se traduzem no fecho da abertura entre pilares, 

se que no caso do segundo grupo de pórticos que incide no 

extremo do parque de estacionamento existente, propriedade da CML e concessionado à Empark, haverá 

entes), sendo esta área alvo de 

Nesta zona é reposto o passeio em calçada de vidraço, onde se incluem três caldeiras com exemplares de 
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Figura 36 – Excerto da solução proposta pelo ACE 
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pelo ACE para a reposição da zona envolvente à Torre Vicentina e respeti

 

 

respetivo acesso à garagem do edifício 
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Na zona do Terminal Rodoviário do Campo Grande e até à Av. Padre Cruz, procedeu

novos viadutos, designadamente no desenho das faixas de circulação dos autocarros no terminal rodoviário 

e separadores rodoviários. 

Após o Terminal Rodoviário, será reposta a zona do atravessamento da Av. Padre Cruz, em cujo separador 

será implantado um pilar do viaduto VL2. Os separadores rodoviários 

incluindo o muro de suporte, assim como as delimitações das zonas verdes.

8.3.1.5 Aspetos da consulta pública / Restabelecimento de serviços afetados 

No Relatório Base do RECAPE (ponto 3 do Capitulo 4) é feita a síntese dos resultados da consulta pública do 

EIA com identificação das entidades 

demonstrar o devido cumprimento: CML, ANACOM, Lisboagás GDL e REN, com as evidências do projeto 

elaborado e dos contactos tidos.  

É também particularmente importante o condomínio da Torre 

ao próprio projeto e à definição da substituição do acesso à garagem, já antes analisado.

Deste modo, nos quadros seguintes apresentam

(com sublinhado nosso) no âmbito da Consulta a Entidades (

processo de AIA em fase de Estudo Prévio, e

incidência nos estudos e projetos do Lote 3, 

inclusão no Projeto de Execução (PE) ou mesmo a sua aplicabilidade a fases posteriores de construção (FC) e 

de exploração (FE). Apesar desta síntese aqui apresentada, foram analisados pela equipa de Projeto e do 

RECAPE todos os contributos na sua íntegra, tendo por base o Relatório d

Comissão de Avaliação. 

Quadro 13 – Considerações da Consulta a Entidades em sede de AIA, fase do Estudo Prévio, e 

Extrato das Considerações/Preocupações Aplicáveis

ENTIDADES CONSULTADAS 

CML - Câmara Municipal de Lisboa 

Impactes à Superfície no Espaço Público e na Estrutura 

Verde: 

Quanto aos impactes mais notórios nas "bacias visuais" apontadas, 

todas as estruturas emergentes nos parecem bem resolvidas. O 

impacte mais notório é a construção de novo viaduto em Telheiras 

sobre o troço sul da Av. Padre Cruz, o que confere a toda esta á

um carácter mais suburbano e de fronteira, impedindo reserva futura 

para aproveitamento urbano do espaço à superfície.

com demais infraestruturas da mesma natureza e acessos rodoviários 

de cota variável, tornam a instalação desta infraest

um ato irreversível. 

 

Na zona do Terminal Rodoviário do Campo Grande e até à Av. Padre Cruz, procedeu

novos viadutos, designadamente no desenho das faixas de circulação dos autocarros no terminal rodoviário 

Após o Terminal Rodoviário, será reposta a zona do atravessamento da Av. Padre Cruz, em cujo separador 

será implantado um pilar do viaduto VL2. Os separadores rodoviários serão repostos conforme existente, 

ssim como as delimitações das zonas verdes. 

/ Restabelecimento de serviços afetados  

No Relatório Base do RECAPE (ponto 3 do Capitulo 4) é feita a síntese dos resultados da consulta pública do 

 que manifestaram preocupações e a que se tem nesta fase

demonstrar o devido cumprimento: CML, ANACOM, Lisboagás GDL e REN, com as evidências do projeto 

É também particularmente importante o condomínio da Torre Vicentina, onde uma delas diz ainda respeito 

bstituição do acesso à garagem, já antes analisado.

Deste modo, nos quadros seguintes apresentam-se as considerações dos pareceres e exposições recebidos 

so) no âmbito da Consulta a Entidades (Quadro 13) e Consulta Pública (

processo de AIA em fase de Estudo Prévio, e tendo por base a síntese expressa na DIA e Parecer da CA e com 

incidência nos estudos e projetos do Lote 3, bem como o modo como foi desenvolvida a sua articulação e 

ção (PE) ou mesmo a sua aplicabilidade a fases posteriores de construção (FC) e 

de exploração (FE). Apesar desta síntese aqui apresentada, foram analisados pela equipa de Projeto e do 

RECAPE todos os contributos na sua íntegra, tendo por base o Relatório da Consulta Pública e o Parecer da 

Considerações da Consulta a Entidades em sede de AIA, fase do Estudo Prévio, e 

Articulação com o Projeto 

Extrato das Considerações/Preocupações Aplicáveis Repercussões no Projeto

Impactes à Superfície no Espaço Público e na Estrutura  

Quanto aos impactes mais notórios nas "bacias visuais" apontadas, 

todas as estruturas emergentes nos parecem bem resolvidas. O 

é a construção de novo viaduto em Telheiras 

sobre o troço sul da Av. Padre Cruz, o que confere a toda esta área 

um carácter mais suburbano e de fronteira, impedindo reserva futura 

para aproveitamento urbano do espaço à superfície. A proximidade 

com demais infraestruturas da mesma natureza e acessos rodoviários 

de cota variável, tornam a instalação desta infraestrutura em viaduto 

Sem repercussões (anterior ao Projeto de Execução e 

RECAPE) 

 

  pág. 116/140 

Na zona do Terminal Rodoviário do Campo Grande e até à Av. Padre Cruz, procedeu-se à integração dos 

novos viadutos, designadamente no desenho das faixas de circulação dos autocarros no terminal rodoviário 

Após o Terminal Rodoviário, será reposta a zona do atravessamento da Av. Padre Cruz, em cujo separador 

serão repostos conforme existente, 

No Relatório Base do RECAPE (ponto 3 do Capitulo 4) é feita a síntese dos resultados da consulta pública do 

ações e a que se tem nesta fase que 

demonstrar o devido cumprimento: CML, ANACOM, Lisboagás GDL e REN, com as evidências do projeto 

Vicentina, onde uma delas diz ainda respeito 

bstituição do acesso à garagem, já antes analisado. 

se as considerações dos pareceres e exposições recebidos 

) e Consulta Pública (Quadro 14) no 

tendo por base a síntese expressa na DIA e Parecer da CA e com 

bem como o modo como foi desenvolvida a sua articulação e 

ção (PE) ou mesmo a sua aplicabilidade a fases posteriores de construção (FC) e 

de exploração (FE). Apesar desta síntese aqui apresentada, foram analisados pela equipa de Projeto e do 

a Consulta Pública e o Parecer da 

Considerações da Consulta a Entidades em sede de AIA, fase do Estudo Prévio, e 

Repercussões no Projeto 

Sem repercussões (anterior ao Projeto de Execução e 
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Extrato das Considerações/Preocupações Aplicáveis

Quanto às alterações propostas nos viadutos do Campo Grande estas 

não implicam ligações estruturais à superfície. A sua 

pode condicionar a intervenção associada à qualificação da 

superfície, da Estrada de Telheiras e espaço público adjacente

Projeto de Execução a CML já tem concluído.

Identificam-se as principais interferências na envolvente à construção 

dos 2 novos viadutos do ML: 

 -Interferência com a rua de acesso à garagem no Edifício na Estrada 

de Telheiras, 79-79F — o que implicará (deslocar) fazer uma nova 

entrada de garagem para o edifício pela rua contígua e o 

consequente reperfilamento da mesma.

- Avenida Padre Cruz e Via de acesso aos autoca

Telheiras) — garantir o gabarit rodoviário de 5 m 

reperfilamento da via de acesso 

- Infraestruturas diversas — rede de saneamento principal existente 

(coletor 01500, Estrada de Telheiras), conduta Adutora de Betão 

Armado diâmetro 1500 Vila Franca de Xira 

MEO (PT Comunicações) e outras Operadoras

Estes novos viadutos e a sua implantação foi oportunamente 

articulada com outras intenções de construção nesta zona, 

designadamente ao nível do terminal rodoviário.

Impacte das obras na circulação rodoviária:

Como principal preocupação ressalva-se o facto da 

construção ter diversos condicionamentos de trânsito e de espaço 

público, uma vez que este tipo de construção representa uma 

ocupação da superfície onde a obra é implantada, bem como da 

respetiva envolvente com área de estaleiro, equipamentos e materiais 

diversos. 

Adicionalmente, a circulação da maquinaria e transporte de 

materiais diversos afetos à obra originará grandes perturbações nos 

usos do solo, nomeadamente no atravessamento das principais vias 

de acesso às áreas de intervenção superficial e na envolvente ao 

estaleiro principal. 

Instalação de dois novos troços de viadutos no interface do Campo 

Grande: 

 

Extrato das Considerações/Preocupações Aplicáveis Repercussões no Projeto

Quanto às alterações propostas nos viadutos do Campo Grande estas 

não implicam ligações estruturais à superfície. A sua implementação 

intervenção associada à qualificação da 

superfície, da Estrada de Telheiras e espaço público adjacente cujo 

Projeto de Execução a CML já tem concluído. 

Viadutos sem interferências diretas com a Estrada de 

Telheiras (PE Viadutos) 

A recuperação das áreas de 

(estaleiro) e o novo acesso à garagem da Torre 

Vicentina foram compatibilizados com o projeto do 

Novo Jardim de Telheiras (a realizar ao abrigo do 

orçamento participativo de 2016 da CML), conforme 

PE Arquitetura Paisagista e de acordo c

área a expropriar para o estabelecimento do Novo 

Acesso à Torre Vicentina (sintetizado no cap.3

pontos 3.1.2.3, 3.1.2.4 e 3.8

se as principais interferências na envolvente à construção  

rua de acesso à garagem no Edifício na Estrada 

o que implicará (deslocar) fazer uma nova 

entrada de garagem para o edifício pela rua contígua e o 

consequente reperfilamento da mesma. 

Para o novo acesso foi pro

acesso por norte, conforme PE Novo Acesso à Torre 

Vicentina (sintetizado no ponto 3.1.2.4), em 

articulação com o Condomínio da Torre Vicentina e 

com aprovação da CML (ver quadro seguinte)

Avenida Padre Cruz e Via de acesso aos autocarros (Estrada de 

garantir o gabarit rodoviário de 5 m com um ligeiro 
Garantido em Projeto de Execução, conforme 

verificado pelos perfis naquele local 

PE Reperfilamento da Avenida Padre Cruz 

(sintetizado no cap.3-pontos 

Relatório Base) 

rede de saneamento principal existente 

(coletor 01500, Estrada de Telheiras), conduta Adutora de Betão 

Armado diâmetro 1500 Vila Franca de Xira — Telheiras, redes da 

MEO (PT Comunicações) e outras Operadoras. 

Garantido em Projeto de Execução:

* o coletor e conduta não serão desviados, sendo 

estas interferências prevenidas no projeto de 

fundações do viaduto VL2, conforme PE Viadutos 

(sintetizado no cap.3 do Relatório 

* os restantes serviços (zona dos viadutos, estação e 

novo acesso à Torre Vicentina) são considerados no 

PE Serviços Afetados (sintetizado no cap.3

Relatório Base) 

Estes novos viadutos e a sua implantação foi oportunamente 

outras intenções de construção nesta zona, 

designadamente ao nível do terminal rodoviário. 

Mantida a articulação em fase de projeto de 

execução, conforme PE Viadutos (sintetizado no 

cap.3 -pontos 3.1.1.3 e 3.1.1.4; 

Relatório Base) 

Impacte das obras na circulação rodoviária:  

se o facto da fase de 

construção ter diversos condicionamentos de trânsito e de espaço 

, uma vez que este tipo de construção representa uma 

a obra é implantada, bem como da 

respetiva envolvente com área de estaleiro, equipamentos e materiais 

a circulação da maquinaria e transporte de 

materiais diversos afetos à obra originará grandes perturbações nos 

nomeadamente no atravessamento das principais vias 

de acesso às áreas de intervenção superficial e na envolvente ao 

Instalação de dois novos troços de viadutos no interface do Campo 

Garantido na fase de construção através do 

faseamento e implementação dos desvios de trânsito 

(incluindo acessos rodoviários, pedonais e ciclovia e 

Terminal Rodoviário), definição de circulações afetas 

à obra e otimização da localização do estaleiro 

industrial (AN3.6 Fase de Construção: Estaleiros e 

Desvios de Trânsito e AN10.2 Programa de 

Circulação) 

Refira-se que com o desenvolvimento do projeto de 

execução e definição das vias efetivamente a 

interferir já está atualmente em curso um estudo da 

Análise de Impacte de Trá
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Repercussões no Projeto 

Viadutos sem interferências diretas com a Estrada de 

A recuperação das áreas de ocupação provisória 

(estaleiro) e o novo acesso à garagem da Torre 

Vicentina foram compatibilizados com o projeto do 

Novo Jardim de Telheiras (a realizar ao abrigo do 

orçamento participativo de 2016 da CML), conforme 

PE Arquitetura Paisagista e de acordo com a CML / 

área a expropriar para o estabelecimento do Novo 

Acesso à Torre Vicentina (sintetizado no cap.3-

3.1.2.3, 3.1.2.4 e 3.8 do Relatório Base) 

Para o novo acesso foi projetada uma rampa de 

acesso por norte, conforme PE Novo Acesso à Torre 

Vicentina (sintetizado no ponto 3.1.2.4), em 

articulação com o Condomínio da Torre Vicentina e 

com aprovação da CML (ver quadro seguinte) 

Garantido em Projeto de Execução, conforme 

verificado pelos perfis naquele local - PE Viadutos e 

PE Reperfilamento da Avenida Padre Cruz 

pontos 3.1.2.3 e 3.1.2.4 do 

Garantido em Projeto de Execução: 

* o coletor e conduta não serão desviados, sendo 

estas interferências prevenidas no projeto de 

fundações do viaduto VL2, conforme PE Viadutos 

Relatório Base) 

* os restantes serviços (zona dos viadutos, estação e 

novo acesso à Torre Vicentina) são considerados no 

PE Serviços Afetados (sintetizado no cap.3-ponto do 

Mantida a articulação em fase de projeto de 

execução, conforme PE Viadutos (sintetizado no 

pontos 3.1.1.3 e 3.1.1.4; 3.1.2.3 e 3.1.2.4 do 

ase de construção através do 

faseamento e implementação dos desvios de trânsito 

(incluindo acessos rodoviários, pedonais e ciclovia e 

Terminal Rodoviário), definição de circulações afetas 

à obra e otimização da localização do estaleiro 

se de Construção: Estaleiros e 

Desvios de Trânsito e AN10.2 Programa de 

se que com o desenvolvimento do projeto de 

execução e definição das vias efetivamente a 

interferir já está atualmente em curso um estudo da 

Análise de Impacte de Tráfego das Obras devido aos 
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Aqui a grande prioridade ao nível da mobilidade deverá ser 

conseguir compatibilizar todo o processo de execução dos novos 

troços de viadutos do Campo Grande, com o elevado fluxo viário dos 

principais eixos estruturantes de entrada e saída da cidade de Lisboa

como o são a Avenida Padre Cruz e a Av. Marechal Craveiro Lopes 

(2ª Circular) e os seus respetivos acessos, não esquecendo o terminal 

rodoviário que deverá entrar em obra em breve e o estacionamento 

público e de autocarros (no lado poente da Av. Padre Cruz

Pelo exposto, julga-se que para amenizar os problemas e 

congestionamentos que a obra virá a causar, deverão ser 

alternativas viárias, suportadas desde o início por estudos de tráfego 

e encontrar opções de estacionamento para os residentes nas 

principais zonas afetadas. 

Lisboa Gás GDL 

Na área abrangida pelo Projeto esta entidade … dispõe de 

infraestruturas de distribuição de Gás Natural em vários locais 

afetados pelas obras do Projeto, incluindo algumas tubagens 

estruturantes da rede de distribuição à cidade de Lisboa. As obras 

previstas são suscetíveis de interferência com estas

em particular as intervenções superficiais, podendo obrigar à 

execução de desvios nas redes da Lisboagás. 

Relativamente à Zona B (viadutos do Campo Grande), aliás, existe já 

um Projeto de desvios de infraestruturas elaborado pela Lisboagás

REN – Rede Elétrica Nacional 

Ao longo da Rua Professor Francisco Lucas Pires, existe em 

exploração um cabo subterrâneo de transporte de eletricidade

kV, denominado por "LCH-SS - Linha Carriche -

infraestrutura já foi anteriormente objeto de modificação de modo a 

permitir a sua compatibilização com o túnel de acesso à estação de 

Telheiras e está localizada a pouco mais de 10 m do muro de 

proteção do final do viaduto proveniente da estação do Campo 

Grande. 

Se houver necessidade de intervenção naquele túnel e que obrigue à 

realização de qualquer trabalho na Rua Professor Francisco Lucas 

Pires, a REN deve ter conhecimento atempado dessas interv

(no mínimo 15 dias uteis), com vista a serem analisadas as eventuais 

interferências com a infraestrutura da RNT. 

 

Quadro 14 – Considerações da Consul

Extrato das Considerações/Preocupações Aplicáveis

CONSULTA PÚBLICA 

IMT - Instituto da Mobilidade e dos Transportes

… questões relacionadas com o estacionamento dos residentes 

sugere que a CML em conjunto com a EMEL encontre 

alternativas de estacionamento para os residentes 

vir plasmadas no Projeto de Execução. 
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de deverá ser 

compatibilizar todo o processo de execução dos novos 

troços de viadutos do Campo Grande, com o elevado fluxo viário dos 

principais eixos estruturantes de entrada e saída da cidade de Lisboa, 

arechal Craveiro Lopes 

não esquecendo o terminal 

rodoviário que deverá entrar em obra em breve e o estacionamento 

público e de autocarros (no lado poente da Av. Padre Cruz). 

ar os problemas e 

congestionamentos que a obra virá a causar, deverão ser estudadas 

alternativas viárias, suportadas desde o início por estudos de tráfego 

para os residentes nas 

desvios de trânsito a adotar, conforme sugestão da 

CML, e que sustentará as opções finais, em termos 

de desvios de trânsito 

Em termos de parqueamento ter

no atual parque de estacionamento público a 

nascente, da CML e concessionado à EMPARK pelo 

reforço dos pórticos, intervenção que interferirá com 

os lugares de estacionamento (6) nessa área e que 

serão eliminados (área a expropriar pelo ML)

Na área abrangida pelo Projeto esta entidade … dispõe de 

infraestruturas de distribuição de Gás Natural em vários locais 

afetados pelas obras do Projeto, incluindo algumas tubagens 

distribuição à cidade de Lisboa. As obras 

previstas são suscetíveis de interferência com estas infraestruturas, 

em particular as intervenções superficiais, podendo obrigar à 

mpo Grande), aliás, existe já 

um Projeto de desvios de infraestruturas elaborado pela Lisboagás. 

Considerado no âmbito do PE Serviços Afetados em 

articulação com a Lisboa Gás (sint

do Relatório Base e AN3.4), incluindo a 

compatibilização com as infraestruturas de gás 

definidas e confirmadas na fase de Projeto de 

Execução (atualização da informação cadastral, 

tendo uma conduta existente já sido reposicionada 

noutro âmbito, mas interferência com outra conduta 

junto ao Pilar VL2-P10 – cuja loca

devido ao coletor de saneamento e galeria 

será reposicionada) 

Rua Professor Francisco Lucas Pires, existe em 

exploração um cabo subterrâneo de transporte de eletricidade, a 220 

- Sete Rios". Esta 

infraestrutura já foi anteriormente objeto de modificação de modo a 

permitir a sua compatibilização com o túnel de acesso à estação de 

Telheiras e está localizada a pouco mais de 10 m do muro de 

oteção do final do viaduto proveniente da estação do Campo 

Se houver necessidade de intervenção naquele túnel e que obrigue à 

realização de qualquer trabalho na Rua Professor Francisco Lucas 

, a REN deve ter conhecimento atempado dessas intervenções 

(no mínimo 15 dias uteis), com vista a serem analisadas as eventuais 

Sem repercussões (projeto sem interferências com a 

rua e túnel referidos) 

Considerações da Consulta Pública em sede de AIA, fase do Estudo Prévio, e Articulação 

com o Projeto 

Extrato das Considerações/Preocupações Aplicáveis Repercussões no Projeto

Instituto da Mobilidade e dos Transportes 

o estacionamento dos residentes 

sugere que a CML em conjunto com a EMEL encontre 

alternativas de estacionamento para os residentes que deverão 

A eliminação de lugares de estacionamento acontece num 

parque de estacionamento público, concessionado à 

EMPARK e em zona a ser expropriada (ver CML 

das obras na circulação rodoviária) 
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desvios de trânsito a adotar, conforme sugestão da 

CML, e que sustentará as opções finais, em termos 

Em termos de parqueamento ter-se-á interferência 

no atual parque de estacionamento público a 

nascente, da CML e concessionado à EMPARK pelo 

reforço dos pórticos, intervenção que interferirá com 

os lugares de estacionamento (6) nessa área e que 

ados (área a expropriar pelo ML) 

Considerado no âmbito do PE Serviços Afetados em 

articulação com a Lisboa Gás (sintetizado no cap.3 

e AN3.4), incluindo a 

m as infraestruturas de gás 

definidas e confirmadas na fase de Projeto de 

atualização da informação cadastral, 

tendo uma conduta existente já sido reposicionada 

noutro âmbito, mas interferência com outra conduta 

cuja localização foi alterada 

devido ao coletor de saneamento e galeria – e que 

Sem repercussões (projeto sem interferências com a 

ta Pública em sede de AIA, fase do Estudo Prévio, e Articulação 

Repercussões no Projeto 

A eliminação de lugares de estacionamento acontece num 

ento público, concessionado à 

EMPARK e em zona a ser expropriada (ver CML - Impacte 
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Turismo de Portugal 

… em fase de obra sublinha a relevância da implantação das 

medidas e dos planos de monitorização previstos, 

principalmente no que concerne aos fatores ambientais ruído, 

vibrações e qualidade do ar. 

CARRIS 

A CARRIS lembra que as opções a adotar deverão ter em conta 

a operação da Carris, por forma a serem adotadas medidas de 

menor impacto na circulação e paragens

planeamento da execução da obra acautelar o menor impacto 

no serviço oferecido pela Carris 

EDP Distribuição 

A EDP informa que quer …, quer no respeita à 

linhas coincidentes com a área de intervenção do Projeto, as 

soluções têm que ser estudadas caso a caso. Qualquer 

alteração às redes RESP existentes terá de ser efetuada em 

coordenação com os serviços da EDP distribuição de forma a 

minimizar possíveis impactos na normal operação ….

Cidadãos - Condomínio Torre Vicentina

O condomínio da Torre Vicentina - Telheiras manifesta a sua 

preocupação pelas implicações que a implantação do Projeto 

acarretará para o edifício e sua envolvente, de resto, já afetado 

pela proximidade de um viaduto em termos de ruído, impacto 

visual, além de que vários inquilinos já apresentam queixas de 

fissuras nas paredes, decorrente das vibrações provocadas pela 

passagem dos comboios, pelo que entendem que deve ser 

encontrada uma alternativa à construção do viaduto que ficará 

encostado a um prédio onde habitam 44 famílias.

Se por ventura a construção avançar … adverte ser 

fundamental acautelar as situações

i) Segurança do edifício e acesso às viaturas de emergência; 

ii) Cumprimento dos limites de ruído estabelecidos na lei;
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sublinha a relevância da implantação das 

medidas e dos planos de monitorização previstos, 

principalmente no que concerne aos fatores ambientais ruído, 

Garantido na fase de construção através do faseamento 

da construção, Plano e Programa de Gestão Ambiental 

(AN10.1) e Programas de Monitorização (AN9 PGM)

A CARRIS lembra que as opções a adotar deverão ter em conta 

serem adotadas medidas de 

menor impacto na circulação e paragens, …, devendo o 

planeamento da execução da obra acautelar o menor impacto 

Considerado no PE Serviços Afetados, mas aplicável ao 

Lote 3 apenas durante a fase de construção devido a 

condicionamentos no tráfego e desvios de trânsito, não 

havendo alteração de paragens (considerado no âmbito 

dos desvios de trânsito ver CML 

circulação rodoviária) 

A EDP informa que quer …, quer no respeita à afetação de 

linhas coincidentes com a área de intervenção do Projeto, as 

soluções têm que ser estudadas caso a caso. Qualquer 

RESP existentes terá de ser efetuada em 

da EDP distribuição de forma a 

minimizar possíveis impactos na normal operação …. 

Considerado no âmbito do PE Serviços Afetados em 

articulação com a ‘atual’  E-Redes (sintetizado no cap.3 

Relatório Base e AN3.4), com implicações nas redes de 

média e baixa tensão e de iluminação pública e aplicável 

aos viadutos, ampliação da estação e pórticos e novo 

acesso à Torre Vicentina 

Condomínio Torre Vicentina 

Telheiras manifesta a sua 

preocupação pelas implicações que a implantação do Projeto 

acarretará para o edifício e sua envolvente, de resto, já afetado 

pela proximidade de um viaduto em termos de ruído, impacto 

nos já apresentam queixas de 

fissuras nas paredes, decorrente das vibrações provocadas pela 

passagem dos comboios, pelo que entendem que deve ser 

encontrada uma alternativa à construção do viaduto que ficará 

encostado a um prédio onde habitam 44 famílias. 

Sem repercussões (anterior ao Projeto de Execução e 

RECAPE) 

Se por ventura a construção avançar … adverte ser 

fundamental acautelar as situações: 

 

i) Segurança do edifício e acesso às viaturas de emergência;  O PE Novo Acesso à Torre Vicentina (que 

de segurança conta incêndios em edifícios (SCIE)) e planos 

de construção permitem manutenção da Segurança do 

Edifício em condições similares às atualmente verificadas

O acesso de viaturas de emergência ao edifício é 

garantido nas mesmas condições: à fachada com o 

mesmo plano atual, a partir da fachada principal (norte) e 

Estrada de Telheiras (mantém-

garagem, pela nova rampa de acesso projetada a norte 

(sintetizado no cap.3-ponto 3.1.2.4 e 3.1.2.5).

to dos limites de ruído estabelecidos na lei; O projeto de execução é desenvolvido de modo a dar 

cumprimento à legislação em vigor, conforme estudo 

apresentado no AN4.3, obrigando ao dimensionamento 

da cobertura integral do viaduto com proteção acústica 

(detalhado no referido anexo e PE Viadutos). Este é 

complementado pelo isolamento da Via, dimensionado no 

âmbito das medidas de minimização das vibrações e com 

influência no ruído estrutural 

Também a obra é desenvolvida cumprindo a legislação 
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Garantido na fase de construção através do faseamento 

da construção, Plano e Programa de Gestão Ambiental 

(AN10.1) e Programas de Monitorização (AN9 PGM) 

Considerado no PE Serviços Afetados, mas aplicável ao 

Lote 3 apenas durante a fase de construção devido a 

condicionamentos no tráfego e desvios de trânsito, não 

havendo alteração de paragens (considerado no âmbito 

dos desvios de trânsito ver CML - Impacte das obras na 

Considerado no âmbito do PE Serviços Afetados em 

Redes (sintetizado no cap.3 do 

e AN3.4), com implicações nas redes de 

média e baixa tensão e de iluminação pública e aplicável 

aos viadutos, ampliação da estação e pórticos e novo 

Sem repercussões (anterior ao Projeto de Execução e 

O PE Novo Acesso à Torre Vicentina (que inclui o projeto 

de segurança conta incêndios em edifícios (SCIE)) e planos 

de construção permitem manutenção da Segurança do 

Edifício em condições similares às atualmente verificadas 

O acesso de viaturas de emergência ao edifício é 

ndições: à fachada com o 

mesmo plano atual, a partir da fachada principal (norte) e 

-se o acesso à fachada); e à 

garagem, pela nova rampa de acesso projetada a norte 

ponto 3.1.2.4 e 3.1.2.5). 

O projeto de execução é desenvolvido de modo a dar 

cumprimento à legislação em vigor, conforme estudo 

apresentado no AN4.3, obrigando ao dimensionamento 

da cobertura integral do viaduto com proteção acústica 

etalhado no referido anexo e PE Viadutos). Este é 

complementado pelo isolamento da Via, dimensionado no 

âmbito das medidas de minimização das vibrações e com 

Também a obra é desenvolvida cumprindo a legislação 
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iii) Ausência de vibrações sobre o edifício, bem como controlo 

anterior e posterior das condições estruturais do prédio, 

vistoriado por uma entidade independente (LNEC); 

iv) Minimização do impacto visual; 

v) Minimização dos constrangimentos durante o tempo de obra 

/ estaleiro, nomeadamente circulação e ruído. 

Na sequência coloca o conjunto de questões

exposição) que deverão ser tidas em consideração na 

fase subsequente do Projeto: 

0 – Alternativas 

0.1 – Quais as alternativas estudadas para fazer uma linha 

circular? 

0.2 – Quais as principais razões para a opção escolhida?

0.3 – Quais as principais razões para a exclusão das outras 

alternativas; 

0 4 - Quais as alternativas à opção por uma linha circular

foram excluídas? 

1 – Acidentes 

1.1 Qual vai ser o novo plano de combate a incêndios do 

prédio, uma vez que o acesso à fachada Sul vai ser dificultada?

1.2 – Quem vai acordar/comunicar o plano ao Serviço de 

Bombeiros Sapadores de Lisboa? 

1.3 – Qual o plana de emergência para um descarrilamento 

sobre a garagem do prédio? 

1.4 – Qual o plano de emergência para um incendio em 
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em vigor e sendo planeada de acordo com os resultados 

apresentados no AN4.2 

iii) Ausência de vibrações sobre o edifício, bem como controlo 

anterior e posterior das condições estruturais do prédio, 

vistoriado por uma entidade independente (LNEC);  

O projeto de execução é desenvolvido de modo a dar 

cumprimento à legislação em vigor, conforme estudo 

apresentado no AN4.3 e no PE Via, com dimensionamento 

do isolamento necessário e proporcionado pela utilização 

de travessas bi-bloco com pantufas e palmilhas / placas 

microcelulares (sistema de instalação de Via STEDEF) 

(sintetizado no cap.3-ponto 3.4) 

As vistorias são realizadas por entidade independente 

contratada, sendo realizadas antes e após a obra a todas 

as frações do edifício e aos espaços comuns e conforme 

informação e pedidos de autorização já enviados ao 

Condomínio (Administração e Frações)

Complementarmente o Edifício será objeto de 

instrumentação e controlo durante a fase de construção, 

conforme Plano de Instrumentação e Observação 

(AN10.3) 

O projeto de execução é desenvolvido de modo a 

minimizar o impacte visual, nomeadamente do final do 

viaduto e encontro do VL2 junto à Torre Vicentina, 

salientando-se o próprio projeto / desenho do viaduto, a 

escolha de materiais e a sua integração

PE Viadutos e PE Integração Paisagista (sintetizado no 

cap.3 do Relatório Base) 

v) Minimização dos constrangimentos durante o tempo de obra 

 
Garantido na fase de construção através do faseamen

implementação de medidas de mitigação e controlo 

operacional das atividades, definição de circulações afetas 

à obra e otimização da localização do estaleiro industrial 

(AN3.6 Fase de Construção: Estaleiros e Desvios de 

Trânsito, AN10.1 Plano e Programa de Gestão Ambiental e 

AN10.2 Programa de Circulação) e Programas de 

Monitorização (AN9 PGM) 

conjunto de questões (anexo à 

que deverão ser tidas em consideração na 

 

s as alternativas estudadas para fazer uma linha 

Quais as principais razões para a opção escolhida? 

Quais as principais razões para a exclusão das outras 

Quais as alternativas à opção por uma linha circular que 

Sem repercussões (anterior ao Projeto de Execução e 

RECAPE) 

1.1 Qual vai ser o novo plano de combate a incêndios do 

prédio, uma vez que o acesso à fachada Sul vai ser dificultada? 

o ao Serviço de 

Qual o plana de emergência para um descarrilamento 

Qual o plano de emergência para um incendio em 

O PE mantém as mesmas condições de combate a 

incêndios na fachada, mantendo-se o plano de segurança 

de combate a incêndios aprovado, com plano e cota e 

nível de referência e acesso das viaturas de socorro a 

partir da fachada principal (norte) e pela Estrada de 

Telheiras 

O PE Novo Acesso à Torre Vicentina, que inclui o projeto 
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o planeada de acordo com os resultados 

desenvolvido de modo a dar 

cumprimento à legislação em vigor, conforme estudo 

apresentado no AN4.3 e no PE Via, com dimensionamento 

do isolamento necessário e proporcionado pela utilização 

bloco com pantufas e palmilhas / placas 

ares (sistema de instalação de Via STEDEF) 

As vistorias são realizadas por entidade independente 

contratada, sendo realizadas antes e após a obra a todas 

as frações do edifício e aos espaços comuns e conforme 

edidos de autorização já enviados ao 

Condomínio (Administração e Frações) 

Complementarmente o Edifício será objeto de 

instrumentação e controlo durante a fase de construção, 

conforme Plano de Instrumentação e Observação 

O projeto de execução é desenvolvido de modo a 

minimizar o impacte visual, nomeadamente do final do 

viaduto e encontro do VL2 junto à Torre Vicentina, 

se o próprio projeto / desenho do viaduto, a 

escolha de materiais e a sua integração urbana, conforme 

PE Viadutos e PE Integração Paisagista (sintetizado no 

Garantido na fase de construção através do faseamento, 

implementação de medidas de mitigação e controlo 

operacional das atividades, definição de circulações afetas 

à obra e otimização da localização do estaleiro industrial 

(AN3.6 Fase de Construção: Estaleiros e Desvios de 

de Gestão Ambiental e 

AN10.2 Programa de Circulação) e Programas de 

Sem repercussões (anterior ao Projeto de Execução e 

O PE mantém as mesmas condições de combate a 

se o plano de segurança 

de combate a incêndios aprovado, com plano e cota e 

nível de referência e acesso das viaturas de socorro a 

partir da fachada principal (norte) e pela Estrada de 

tina, que inclui o projeto 
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carruagem junto ao prédio? 

2 – Ruído 

2.1 – Qual o plano para reduzir o ruído à passagem dos 

comboios? 

2.2 – Qual a monitorização do ruido prevista antes e depois do 

arranque da nova linha? 

2.3 – Durante quantos anos vai ser monitorizado a ruído (dado 

que o ruido aumenta com os anos e com a qualidade da 

manutenção da linha e das carruagens)?

2.4 – Como vai ser comunicada ao condomínio a evolu

resultados das monitorizações de ruído?

3 – Vibração 

3.1 – Qual o plano para reduzir vibrações à passagem dos 

comboios? 

3-2 – Qual a monitorização de vibrações prevista antes e 

depois do arranque da nova linha? 

3.3 – Durante quantos anos vão ser monitorizadas as 

vibrações? 

3.4 – Como vai ser comunicada ao condomínio a evolução dos 

resultados das monitorizações de vibrações?

4 – Estrutura 

4.1 – Qual o plano para reforçar a estrutura do prédio?

4.2 – Qual a monitorização de estrutura prevista antes e depois 

do arranque da nova tinha? 

4.3 – Durante quantos anos vai ser monitorizada a estrutura?

4.4 – Como vai ser comunicada ao condomínio a evolução dos 

resultados da monitorização da estrutura?

5 – Fissuras 

5.1 – Qual o plano para corrigir as fissuras do prédio? 

5.2 – Qual a monitorização de fissuras prevista antes e depois 

do arranque da nova linha? 
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de segurança conta incêndios em edifícios (SCIE), será 

submetido à CML para licenciamento, sendo neste âmbito 

avaliado pelos Serviços de Proteção Civil da CML e 

Bombeiros  

Situações de descarrilamento ou incêndio são tratadas no 

âmbito de planos e procedimentos internos do ML 

nomeadamente o Plano de Organização e Gestão de 

Segurança específico para a zona dos viadutos

Qual o plano para reduzir o ruído à passagem dos 

prevista antes e depois do 

Durante quantos anos vai ser monitorizado a ruído (dado 

que o ruido aumenta com os anos e com a qualidade da 

manutenção da linha e das carruagens)? 

Como vai ser comunicada ao condomínio a evolução dos 

resultados das monitorizações de ruído? 

Definido em PE o dimensionamento da cobertura do 

viaduto com proteção acústica a instalar, conforme AN4.3 

e PE Viadutos e também dos sistemas de isolamento de 

vibrações devido ao som gerado pelas mesmas (ruíd

estrutural), conforme AN4.3 e PE Via

Situação de referência (monitorização) é atualizada em 

sede de RECAPE (AN 4.1) e a monitorização da fase de 

exploração definida no AN9 

São emitidos relatórios de monitorização de acordo com a 

legislação em vigor e o procedimento de AIA e 

comunicados de acordo com o previsto no Plano de 

Comunicação do ML 

Qual o plano para reduzir vibrações à passagem dos 

Qual a monitorização de vibrações prevista antes e 

Durante quantos anos vão ser monitorizadas as 

Como vai ser comunicada ao condomínio a evolução dos 

resultados das monitorizações de vibrações? 

Definido em PE o dimensionamento dos sistemas de 

isolamento necessário e proporcionado pela utilização de 

travessas bi-bloco com pantufas e palmilhas / placas 

microcelulares (sistema de instalação de Via STEDEF), 

conforme AN4.3 e PE Via 

Situação de referência (monitorização) é atualizada em 

sede de RECAPE (AN 4.1) e a monitorização da fase de 

exploração definida no AN9 

São emitidos relatórios de monitorização de acordo com a 

legislação em vigor e o procedimento de AIA e 

comunicados de acordo com o previsto 

Comunicação do ML 

Qual o plano para reforçar a estrutura do prédio? 

Qual a monitorização de estrutura prevista antes e depois 

Durante quantos anos vai ser monitorizada a estrutura? 

Como vai ser comunicada ao condomínio a evolução dos 

resultados da monitorização da estrutura? 

Nesta fase e de acordo com o projeto de execução do 

Viaduto e pelo tipo de trabalhos a executar, não são 

esperadas afetações da estrutura do Edifício, não est

previsto qualquer tipo de reforço da sua estrutura 

O Edifício será objeto de instrumentação de controlo e 

seguimento durante a fase de construção, conforme 

previsto no Plano de Instrumentação e Observação 

(AN10.3), para assegurar que as vibrações e a

deformações se manterão em níveis aceitáveis; sendo este 

um plano dinâmico e evolutivo em função dos resultados 

obtidos 

A Comunicação é feita de acordo com o estabelecido no 

Plano de Comunicação (AN10.5) e concretamente com o 

previsto pelo ML no âmbito das Obras da Linha Circular

Qual o plano para corrigir as fissuras do prédio?  

Qual a monitorização de fissuras prevista antes e depois 

Serão realizadas vistorias antes do arranque dos trabalhos 

e após terminados os trabalhos, a todas as frações do 

edifício e aos espaços comuns. No caso de entre u
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de segurança conta incêndios em edifícios (SCIE), será 

submetido à CML para licenciamento, sendo neste âmbito 

avaliado pelos Serviços de Proteção Civil da CML e 

Situações de descarrilamento ou incêndio são tratadas no 

âmbito de planos e procedimentos internos do ML 

nomeadamente o Plano de Organização e Gestão de 

Segurança específico para a zona dos viadutos 

Definido em PE o dimensionamento da cobertura do 

viaduto com proteção acústica a instalar, conforme AN4.3 

e PE Viadutos e também dos sistemas de isolamento de 

vibrações devido ao som gerado pelas mesmas (ruído 

estrutural), conforme AN4.3 e PE Via 

Situação de referência (monitorização) é atualizada em 

sede de RECAPE (AN 4.1) e a monitorização da fase de 

São emitidos relatórios de monitorização de acordo com a 

rocedimento de AIA e 

comunicados de acordo com o previsto no Plano de 

Definido em PE o dimensionamento dos sistemas de 

isolamento necessário e proporcionado pela utilização de 

bloco com pantufas e palmilhas / placas 

microcelulares (sistema de instalação de Via STEDEF), 

cia (monitorização) é atualizada em 

sede de RECAPE (AN 4.1) e a monitorização da fase de 

São emitidos relatórios de monitorização de acordo com a 

legislação em vigor e o procedimento de AIA e 

comunicados de acordo com o previsto no Plano de 

Nesta fase e de acordo com o projeto de execução do 

Viaduto e pelo tipo de trabalhos a executar, não são 

esperadas afetações da estrutura do Edifício, não estando 

previsto qualquer tipo de reforço da sua estrutura  

O Edifício será objeto de instrumentação de controlo e 

seguimento durante a fase de construção, conforme 

previsto no Plano de Instrumentação e Observação 

(AN10.3), para assegurar que as vibrações e as 

deformações se manterão em níveis aceitáveis; sendo este 

um plano dinâmico e evolutivo em função dos resultados 

A Comunicação é feita de acordo com o estabelecido no 

Plano de Comunicação (AN10.5) e concretamente com o 

das Obras da Linha Circular 

Serão realizadas vistorias antes do arranque dos trabalhos 

e após terminados os trabalhos, a todas as frações do 

edifício e aos espaços comuns. No caso de entre uma e 
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Extrato das Considerações/Preocupações Aplicáveis

5.3 – Durante quantos anos vai ser monitorizada de fissuras?

5.5 – Como vai ser comunicada ao condomínio a evolução dos 

resultados da monitorização de fissuras? 

6 – Estacionamento privado 

6.1 – Quais as alternativas estudadas para acesso à garagem 

da Torre Vicentina? 

6.2 – Quais as principais razões para a opção escolhida?

6.3 – Quais as principais razões para a exclusão das outras 

alternativas? 

6.4 – Quais as alternativas à opção para não alterar

garagem? 

6.5 – Como vão ser compensados os condóminos afetados?

8.3.2 Fase de Exploração 

Em fase de exploração e para além dos impactes positivos já identificados no EIA e que justificam o projeto, 

os impactes negativos são minimizados pelas medidas de projeto introduzidas, em particular as relacionadas 

com o Ruido e Vibrações nos novos viadutos a construir e pelo Projeto de Arquitetura Paisagista a 

desenvolver em articulação com os elementos arbóreos abatidos /transplantados 

consonância com os existentes. 

Relativamente à nova zona de intervenção a nascente da estação do Campo Grande as alterações na estação 

com o prolongamento do cais constitui um impacte localizado e absorvível do ponto de vista vi

em conta a curta extensão (16,5 m que se desenvolvem no essencial aereamente sobre o passeio poente da 

Rua Cipriano Dourado, exceção à área do pilar), o uso de materiais de acabamento idênticos ao da estação 

existente mantendo as funções dos elementos constituintes, como são a forma de desenvolvimento do cais e 

as escadas de acesso à estação.  

A descrição dos aspetos principais do projeto consta do ponto 1.2.2 deste relatório, com explicação 

cartográfica e recurso a fotografias na zona

 

Extrato das Considerações/Preocupações Aplicáveis Repercussões no Projeto

Durante quantos anos vai ser monitorizada de fissuras? 

Como vai ser comunicada ao condomínio a evolução dos 
outra vistoria se identificar algum tipo de dano, o mesmo 

será corrigido no sentido de garantir as condições iniciais 

da fração afetada 

Complementarmente e nas fissuras consideradas 

estruturalmente importantes serão instalados 

fissurómetros (de entre outros dispositivos previstos) no 

âmbito do Plano de Instrumentação e Observação da fase 

de construção 

Na sequência das vistorias acima são emitidos relatórios 

que serão apresentados a cada uma das frações

tivas estudadas para acesso à garagem 

Quais as principais razões para a opção escolhida? 

Quais as principais razões para a exclusão das outras 

Quais as alternativas à opção para não alterar o acesso à 

Como vão ser compensados os condóminos afetados? 

Foram estudadas várias alternativas desde opção inicial 

por poente, apresentada pelo ML ao Condomínio e 

patenteada a concurso, e que foi posteriormente alterada 

para norte. Já em projeto de execução e considerando o 

acesso por norte, o ML e o ACE em estreita colaboração 

entre o Condomínio da Torre Vicentina (em reuniões, 

visitas conjuntas e trocas de comunicações, que se 

detalham no AN2) estudaram várias alternativas, tendo 

essencialmente em conta a facilidade de ligação à Estrada 

de Telheiras para os automobilistas e as condicionantes 

geométricas / inclinações superiores às permitidas pelo 

regulamento da CML sintetizado no cap.3

PE Novo Acesso à Torre Vicentina) 

Ao contrário do acesso por poente, a opção por norte não 

obriga à expropriação de lugares de parqueamento

Em fase de exploração e para além dos impactes positivos já identificados no EIA e que justificam o projeto, 

inimizados pelas medidas de projeto introduzidas, em particular as relacionadas 

com o Ruido e Vibrações nos novos viadutos a construir e pelo Projeto de Arquitetura Paisagista a 

desenvolver em articulação com os elementos arbóreos abatidos /transplantados e os materiais a aplicar em 

Relativamente à nova zona de intervenção a nascente da estação do Campo Grande as alterações na estação 

com o prolongamento do cais constitui um impacte localizado e absorvível do ponto de vista vi

em conta a curta extensão (16,5 m que se desenvolvem no essencial aereamente sobre o passeio poente da 

Rua Cipriano Dourado, exceção à área do pilar), o uso de materiais de acabamento idênticos ao da estação 

mentos constituintes, como são a forma de desenvolvimento do cais e 

A descrição dos aspetos principais do projeto consta do ponto 1.2.2 deste relatório, com explicação 

cartográfica e recurso a fotografias na zona. 
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outra vistoria se identificar algum tipo de dano, o mesmo 

será corrigido no sentido de garantir as condições iniciais 

Complementarmente e nas fissuras consideradas 

estruturalmente importantes serão instalados 

outros dispositivos previstos) no 

âmbito do Plano de Instrumentação e Observação da fase 

Na sequência das vistorias acima são emitidos relatórios 

que serão apresentados a cada uma das frações 

Foram estudadas várias alternativas desde opção inicial 

por poente, apresentada pelo ML ao Condomínio e 

patenteada a concurso, e que foi posteriormente alterada 

rojeto de execução e considerando o 

acesso por norte, o ML e o ACE em estreita colaboração 

entre o Condomínio da Torre Vicentina (em reuniões, 

visitas conjuntas e trocas de comunicações, que se 

detalham no AN2) estudaram várias alternativas, tendo 

lmente em conta a facilidade de ligação à Estrada 

de Telheiras para os automobilistas e as condicionantes 

geométricas / inclinações superiores às permitidas pelo 

regulamento da CML sintetizado no cap.3-ponto 3.1.2 e 

trário do acesso por poente, a opção por norte não 

obriga à expropriação de lugares de parqueamento 

Em fase de exploração e para além dos impactes positivos já identificados no EIA e que justificam o projeto, 

inimizados pelas medidas de projeto introduzidas, em particular as relacionadas 

com o Ruido e Vibrações nos novos viadutos a construir e pelo Projeto de Arquitetura Paisagista a 

e os materiais a aplicar em 

Relativamente à nova zona de intervenção a nascente da estação do Campo Grande as alterações na estação 

com o prolongamento do cais constitui um impacte localizado e absorvível do ponto de vista visual tendo 

em conta a curta extensão (16,5 m que se desenvolvem no essencial aereamente sobre o passeio poente da 

Rua Cipriano Dourado, exceção à área do pilar), o uso de materiais de acabamento idênticos ao da estação 

mentos constituintes, como são a forma de desenvolvimento do cais e 

A descrição dos aspetos principais do projeto consta do ponto 1.2.2 deste relatório, com explicação 
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8.4 CONCLUSÃO 

Em termos socioeconómicos verifica

EIA, são impactes localizados e com importante grau de integração nas estruturas existentes, pela reduzida 

área de intervenção e preocupação que se tem

de modo a manter a homogeneidade visual. 

No caso da estação a alteração em si, cais e cobertura prolongadas

facilmente absorvida na paisagem urbana e rapidamente

do espaço existente. 

Para a minimização dos impactes da intervenção prevê

afetadas permitindo a recuperação da zona em articulação com as novas estruturas. 

De referir também que a nível de projeto e para a minimização dos impactes da exploração do novo viaduto 

VL2 face à envolvente habitada próxima, se introduzem medidas no próprio projeto que permitem a redução 

das vibrações para o exterior, assim como, a emis

Durante a fase de obra e de forma a minimizar os impactes sobre a envolvente habitada e as perturbações 

sobre a circulação rodoviária e pedonal, é proposta uma organização e planeamento da

Também face às aspetos referidos na consulta pública do EIA se assegura o devido cumprimento.  

  

 

Em termos socioeconómicos verifica-se que as novas intervenções a nascente da estação 

impactes localizados e com importante grau de integração nas estruturas existentes, pela reduzida 

rvenção e preocupação que se tem no projeto com o uso de materiais de acabamento idênticos 

manter a homogeneidade visual.  

No caso da estação a alteração em si, cais e cobertura prolongadas, considera-

facilmente absorvida na paisagem urbana e rapidamente integrada uma vez que mante

Para a minimização dos impactes da intervenção prevê-se ainda a reposição no final da obra 

afetadas permitindo a recuperação da zona em articulação com as novas estruturas. 

referir também que a nível de projeto e para a minimização dos impactes da exploração do novo viaduto 

VL2 face à envolvente habitada próxima, se introduzem medidas no próprio projeto que permitem a redução 

das vibrações para o exterior, assim como, a emissão de ruido, permitindo o cumprimento da legislação. 

Durante a fase de obra e de forma a minimizar os impactes sobre a envolvente habitada e as perturbações 

sobre a circulação rodoviária e pedonal, é proposta uma organização e planeamento da

face às aspetos referidos na consulta pública do EIA se assegura o devido cumprimento.  

 

 

  pág. 123/140 

se que as novas intervenções a nascente da estação não avaliadas no 

impactes localizados e com importante grau de integração nas estruturas existentes, pela reduzida 

com o uso de materiais de acabamento idênticos 

-se com capacidade de ser 

integrada uma vez que mantem as funcionalidades 

se ainda a reposição no final da obra das áreas 

afetadas permitindo a recuperação da zona em articulação com as novas estruturas.  

referir também que a nível de projeto e para a minimização dos impactes da exploração do novo viaduto 

VL2 face à envolvente habitada próxima, se introduzem medidas no próprio projeto que permitem a redução 

são de ruido, permitindo o cumprimento da legislação.  

Durante a fase de obra e de forma a minimizar os impactes sobre a envolvente habitada e as perturbações 

sobre a circulação rodoviária e pedonal, é proposta uma organização e planeamento da obra. 

face às aspetos referidos na consulta pública do EIA se assegura o devido cumprimento.   
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9. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, 

9.1 INTRODUÇÃO 

No âmbito deste descritor procedeu-se a uma revisão dos instrumentos de gestão territo

identificar eventuais alterações em termos de ordenamento do território e das condicionantes e servidões e 

restrições de utilidade pública presentes na área do projeto e enquadrar a situação ocorrente na área a 

nascente da estação do Campo Grande, onde ocorrem novas intervenções associadas ao projeto no sentido 

da melhoria funcional da sua operação. 

A atualização dos instrumentos de gestão territorial (IGT) é feita de forma detalhada no Ponto 2 do Capitulo 

4 do Relatório Base do RECAPE (Comp

restrições de utilidade pública e outros instrumentos relevantes e relação com alterações efetuadas ao 

projeto), para onde se remete, apresentando

avaliação de impactes do projeto e das suas alterações. 

9.2 SÍNTESE E ATUALIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REF

9.2.1 Ordenamento 

Da análise dos IGT em vigor e face à escala de análise com interesse para a presente avaliação (escala de 

projeto), importa assim verificar eventuais alterações ao nível dos planos municipais de ordenamento do 

território. 

Verifica-se assim que o PDM de Lisboa a

nomeadamente, da primeira Alteração por Adaptação

de Retificação n.º 703/2020 de 16 de Outubro, que republica o Regulamento do Plano), que incide sobre o 

Regulamento, os Anexos I (Planta e Lista de Planos de Urbanização e de Pormenor eficazes em vigor), I

(Imóveis, conjuntos e sítios classificados e em vias de classificação) e III (Lista de bens da Carta Municipal do 

Património Edificado e Paisagístico) do Regulamento, a Planta de Ordenamento e a Planta de 

Condicionantes], nenhuma delas tem incidência na 

anterior análise realizada em sede de EIA e respetivas conclusões, conforme a seguir se sintetiza

Em termos de Carta de Ordenamento referente ao 

Consolidados, maioritariamente atravessando a categoria “Espaços de uso especial de infraestruturas 

estruturantes” (anteriormente designados como “Espaços de uso especial de infraestruturas” e sendo esta 

uma alteração sistemática introduzida ao Regulamento), corresponden

serviços relativos a diferentes infraestruturas, incluindo infraestruturas de transporte ferroviário e rodoviário, 

de entre outras. 

 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, CONDICIONANTES, SERVIDÕES E RESTRIÇÕES 

se a uma revisão dos instrumentos de gestão territo

identificar eventuais alterações em termos de ordenamento do território e das condicionantes e servidões e 

restrições de utilidade pública presentes na área do projeto e enquadrar a situação ocorrente na área a 

rande, onde ocorrem novas intervenções associadas ao projeto no sentido 

da melhoria funcional da sua operação.  

A atualização dos instrumentos de gestão territorial (IGT) é feita de forma detalhada no Ponto 2 do Capitulo 

Compatibilidade com os instrumentos de gestão territorial, servidões e 

restrições de utilidade pública e outros instrumentos relevantes e relação com alterações efetuadas ao 

), para onde se remete, apresentando-se neste ponto apenas as conclusões de int

avaliação de impactes do projeto e das suas alterações.  

O DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

Da análise dos IGT em vigor e face à escala de análise com interesse para a presente avaliação (escala de 

ssim verificar eventuais alterações ao nível dos planos municipais de ordenamento do 

se assim que o PDM de Lisboa apesar de várias correções materiais e alterações posteriores ao EIA [e 

nomeadamente, da primeira Alteração por Adaptação aprovada em 2020 (publicada através da Declaração 

de Retificação n.º 703/2020 de 16 de Outubro, que republica o Regulamento do Plano), que incide sobre o 

Regulamento, os Anexos I (Planta e Lista de Planos de Urbanização e de Pormenor eficazes em vigor), I

(Imóveis, conjuntos e sítios classificados e em vias de classificação) e III (Lista de bens da Carta Municipal do 

Património Edificado e Paisagístico) do Regulamento, a Planta de Ordenamento e a Planta de 

tem incidência na área de implantação do Projeto, mantendo

anterior análise realizada em sede de EIA e respetivas conclusões, conforme a seguir se sintetiza

Em termos de Carta de Ordenamento referente ao uso do solo, o projeto desenvolve

aioritariamente atravessando a categoria “Espaços de uso especial de infraestruturas 

estruturantes” (anteriormente designados como “Espaços de uso especial de infraestruturas” e sendo esta 

uma alteração sistemática introduzida ao Regulamento), correspondente a áreas ocupadas por instalações e 

serviços relativos a diferentes infraestruturas, incluindo infraestruturas de transporte ferroviário e rodoviário, 
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, SERVIDÕES E RESTRIÇÕES  

se a uma revisão dos instrumentos de gestão territorial de modo a 

identificar eventuais alterações em termos de ordenamento do território e das condicionantes e servidões e 

restrições de utilidade pública presentes na área do projeto e enquadrar a situação ocorrente na área a 

rande, onde ocorrem novas intervenções associadas ao projeto no sentido 

A atualização dos instrumentos de gestão territorial (IGT) é feita de forma detalhada no Ponto 2 do Capitulo 

atibilidade com os instrumentos de gestão territorial, servidões e 

restrições de utilidade pública e outros instrumentos relevantes e relação com alterações efetuadas ao 

se neste ponto apenas as conclusões de interesse para a 

Da análise dos IGT em vigor e face à escala de análise com interesse para a presente avaliação (escala de 

ssim verificar eventuais alterações ao nível dos planos municipais de ordenamento do 

pesar de várias correções materiais e alterações posteriores ao EIA [e 

aprovada em 2020 (publicada através da Declaração 

de Retificação n.º 703/2020 de 16 de Outubro, que republica o Regulamento do Plano), que incide sobre o 

Regulamento, os Anexos I (Planta e Lista de Planos de Urbanização e de Pormenor eficazes em vigor), II 

(Imóveis, conjuntos e sítios classificados e em vias de classificação) e III (Lista de bens da Carta Municipal do 

Património Edificado e Paisagístico) do Regulamento, a Planta de Ordenamento e a Planta de 

área de implantação do Projeto, mantendo-se a 

anterior análise realizada em sede de EIA e respetivas conclusões, conforme a seguir se sintetiza.  

, o projeto desenvolve-se em Espaços 

aioritariamente atravessando a categoria “Espaços de uso especial de infraestruturas 

estruturantes” (anteriormente designados como “Espaços de uso especial de infraestruturas” e sendo esta 

te a áreas ocupadas por instalações e 

serviços relativos a diferentes infraestruturas, incluindo infraestruturas de transporte ferroviário e rodoviário, 
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São ainda atravessadas as categorias “Espaços verdes de enquadramento a infraestrutura

faixas envolventes às vias viárias existentes, neste caso vias rodoviárias que são também atravessadas pelo 

traçado (Rede Viária Existente, “2.º Nível 

Por fim, são interferidas, mas apenas marginalmente, as c

Traçado Urbano C” (correspondem aos traçados de implantação livre que abrangem tecidos urbanos edificados 

desde a segunda metade do século XX. Caracterizam

em forma de banda ou torre, e de grandes áreas livres que circundam as edificaçõe

Especial de Equipamentos”, nas áreas envolventes ao Estádio José Alvalade integradas no Complexo Alvalade 

XXI.  

Verifica-se assim que o projeto se dese

sendo também compatível com as duas restantes categorias de espaço com que interfere 

marginalmente. 

Nas restantes Cartas de Ordenamento do PDM não se registam alterações, estando contudo a sua 

análise detalhada no Relatório base do RECAPE. 

As alterações que o ML propõe a nascente da estação do Campo Grande, para a otimização da 

exploração, trata-se de intervenções que ocorrem na própria infraestrutura existente. 

Em termos de Ordenamento, tem

consolidados, inserindo-se, tal como os novos viadutos para poente, na 

de infraestruturas estruturantes” e situando

Traçado Urbano C” (Qualificação de Espaço Urbano. VDCG TXD 

Nenhuma das alterações de projeto é abrangida pelo Sistema de Vistas de Lisboa 

000 DW 49012), situando-se estas alterações de projeto, t

influência de um interface de passageiros de Nível 1 existente e de Estacionamentos 

Acessibilidades e Transportes (VDCG TXD P

No Volume de Peças Desenhadas

PDM, que permitem verificar a manutenção da situação na área de incidência do projeto, bem como as 

alterações ocorridas na área de enquadramento mais alargada. Nesse volume consta ainda uma Carta 

Síntese de Ordenamento, transpondo para a escala de projeto os espaços de uso da planta do PDM

TXD PE AMB LT3 000 DW 49010)

  

 

São ainda atravessadas as categorias “Espaços verdes de enquadramento a infraestrutura

faixas envolventes às vias viárias existentes, neste caso vias rodoviárias que são também atravessadas pelo 

, “2.º Nível – Rede Rodoviária Municipal”).  

Por fim, são interferidas, mas apenas marginalmente, as categorias “Espaços Centrais e Residenciais 

correspondem aos traçados de implantação livre que abrangem tecidos urbanos edificados 

desde a segunda metade do século XX. Caracterizam-se essencialmente pela implantação de edifícios isolado

em forma de banda ou torre, e de grandes áreas livres que circundam as edificaçõe

Especial de Equipamentos”, nas áreas envolventes ao Estádio José Alvalade integradas no Complexo Alvalade 

se assim que o projeto se desenvolve numa área especificamente afeta ao seu uso e função, 

sendo também compatível com as duas restantes categorias de espaço com que interfere 

Nas restantes Cartas de Ordenamento do PDM não se registam alterações, estando contudo a sua 

lise detalhada no Relatório base do RECAPE.  

As alterações que o ML propõe a nascente da estação do Campo Grande, para a otimização da 

se de intervenções que ocorrem na própria infraestrutura existente. 

Em termos de Ordenamento, tem-se que o prolongamento da estação se desenvolve em espaços 

se, tal como os novos viadutos para poente, na categoria “Espaços de uso especial 

de infraestruturas estruturantes” e situando-se os pórticos a reforçar em “Espaços Centrais e R

Urbano C” (Qualificação de Espaço Urbano. VDCG TXD PE AMB LT3 000 DW 49011).

Nenhuma das alterações de projeto é abrangida pelo Sistema de Vistas de Lisboa 

se estas alterações de projeto, tal como a restante intervenção, na área de 

influência de um interface de passageiros de Nível 1 existente e de Estacionamentos 

Acessibilidades e Transportes (VDCG TXD PE AMB LT3 000 DW 49013). 

Volume de Peças Desenhadas do RECAPE juntam-se os extratos das respetivas peças desenhadas

, que permitem verificar a manutenção da situação na área de incidência do projeto, bem como as 

alterações ocorridas na área de enquadramento mais alargada. Nesse volume consta ainda uma Carta 

Síntese de Ordenamento, transpondo para a escala de projeto os espaços de uso da planta do PDM

. 
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São ainda atravessadas as categorias “Espaços verdes de enquadramento a infraestruturas” associada às 

faixas envolventes às vias viárias existentes, neste caso vias rodoviárias que são também atravessadas pelo 

ategorias “Espaços Centrais e Residenciais – 

correspondem aos traçados de implantação livre que abrangem tecidos urbanos edificados 

se essencialmente pela implantação de edifícios isolados, 

em forma de banda ou torre, e de grandes áreas livres que circundam as edificações) e “Espaços de Uso 

Especial de Equipamentos”, nas áreas envolventes ao Estádio José Alvalade integradas no Complexo Alvalade 

nvolve numa área especificamente afeta ao seu uso e função, 

sendo também compatível com as duas restantes categorias de espaço com que interfere 

Nas restantes Cartas de Ordenamento do PDM não se registam alterações, estando contudo a sua 

As alterações que o ML propõe a nascente da estação do Campo Grande, para a otimização da 

se de intervenções que ocorrem na própria infraestrutura existente.  

ue o prolongamento da estação se desenvolve em espaços 

categoria “Espaços de uso especial 

se os pórticos a reforçar em “Espaços Centrais e Residenciais – 

AMB LT3 000 DW 49011). 

Nenhuma das alterações de projeto é abrangida pelo Sistema de Vistas de Lisboa (VDCG TXD PE AMB LT3 

al como a restante intervenção, na área de 

influência de um interface de passageiros de Nível 1 existente e de Estacionamentos – Zona A em termos de 

respetivas peças desenhadas do 

, que permitem verificar a manutenção da situação na área de incidência do projeto, bem como as 

alterações ocorridas na área de enquadramento mais alargada. Nesse volume consta ainda uma Carta 

Síntese de Ordenamento, transpondo para a escala de projeto os espaços de uso da planta do PDM (VDCG 
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9.2.2 Condicionantes 

Nas áreas abrangidas por servidões administrativas e restrições de utilidade pública aplicam 

regimes jurídicos em vigor, que prevalecem sobre o regime de uso do solo aplicável por força do PDML. 

Refira-se que nas alterações ao PDM Lisboa

utilidade pública, foram agora incluídas as 

Arvoredo classificado de interesse municipal

Da análise da informação atualizada d

se não ter havido alterações na zona de incidência do projeto, mantendo

em sede de EIA, cuja síntese consta do Relatório Base do RECAPE.

Verifica-se da sua análise que: 

 O projeto desenvolve-se no interior da área de 

acordo com o descrito no EIA, especificamente na Zona de Intervenção do Aeroporto de Lisboa 

de Proteção de Rádio-Ajudas. Os novos viadutos têm cotas de pro

portanto sem qualquer alteração altimétrica face ao que existe

 O projeto e nomeadamente o VL2, atravessa ainda a 

integrada no Subsistema Adutor do Sistema de Infraestruturas de 

encontra ao abrigo de uma galeria de proteção em betão armado. Esta conduta determina uma área 

de proteção definida por um cilindro envolvente, cujo eixo é o da tubagem respetiva, e pela sua 

projeção vertical até à superfície

metros dos eixos (artigo 35.º do PDML). Nas áreas de proteção é interdita a urbanização e a edificação, 

com exceção de outras infraestruturas compatíveis que sejam admitidas pela entidade

estando esta situação salvaguardada ao nível do projeto de estruturas (adotada na definição de vãos e 

implantação dos apoios, solução que assegure um adequado afastamento dos apoios ao adutor e 

galeria de proteção, para evitar qualquer interferê

uma distância segura entre dois pilares).

 Em termos de Imóveis, conjuntos e sítios classificados e em vias de classificação e respetivas zonas 

gerais e zonas especiais de proteção

mantém-se inalterada, identificando

do Céu (Código PDML 73701), classificado como Monumento de Interesse Público e respetiva Zona 

Especial de Proteção. Para sul da área de projeto, encontram

(Código PDML 3324) e mais a sul ainda, a 

classificados como Imóvel de Interesse Público e que têm associadas as respetivas Zonas de

dos Imóveis. 

 

Nas áreas abrangidas por servidões administrativas e restrições de utilidade pública aplicam 

regimes jurídicos em vigor, que prevalecem sobre o regime de uso do solo aplicável por força do PDML. 

se que nas alterações ao PDM Lisboa e relativamente a servidões administrativas e restrições de 

utilidade pública, foram agora incluídas as Áreas sujeitas ao regime jurídico da Reserva Ecológica Nacional

Arvoredo classificado de interesse municipal. 

Da análise da informação atualizada do PDM e nomeadamente da Planta de Condicionantes, verifica

se não ter havido alterações na zona de incidência do projeto, mantendo-se válida a análise realizada 

em sede de EIA, cuja síntese consta do Relatório Base do RECAPE. 

se no interior da área de Servidão do Aeroporto Humberto Delgado

acordo com o descrito no EIA, especificamente na Zona de Intervenção do Aeroporto de Lisboa 

. Os novos viadutos têm cotas de projeto semelhantes às existentes e, 

portanto sem qualquer alteração altimétrica face ao que existe. 

O projeto e nomeadamente o VL2, atravessa ainda a Adutora de Vila Franca de Xira 

integrada no Subsistema Adutor do Sistema de Infraestruturas de Abastecimento de Água e que se 

encontra ao abrigo de uma galeria de proteção em betão armado. Esta conduta determina uma área 

de proteção definida por um cilindro envolvente, cujo eixo é o da tubagem respetiva, e pela sua 

projeção vertical até à superfície, de acordo com a seguinte regra: a face do cilindro fica afastada 3 

metros dos eixos (artigo 35.º do PDML). Nas áreas de proteção é interdita a urbanização e a edificação, 

com exceção de outras infraestruturas compatíveis que sejam admitidas pela entidade

estando esta situação salvaguardada ao nível do projeto de estruturas (adotada na definição de vãos e 

implantação dos apoios, solução que assegure um adequado afastamento dos apoios ao adutor e 

galeria de proteção, para evitar qualquer interferência com esta infraestrutura, ou seja, situando

uma distância segura entre dois pilares). 

Imóveis, conjuntos e sítios classificados e em vias de classificação e respetivas zonas 

gerais e zonas especiais de proteção, na zona mais próxima da área implantação do projeto, a situação 

se inalterada, identificando-se, para poente, o Convento e Igreja de Nossa Senhora da Porta 

73701), classificado como Monumento de Interesse Público e respetiva Zona 

Para sul da área de projeto, encontram-se o Palácio do Conde de Vimioso 

mais a sul ainda, a Casa da Quinta da Pimenta (Código PDML

classificados como Imóvel de Interesse Público e que têm associadas as respetivas Zonas de
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Nas áreas abrangidas por servidões administrativas e restrições de utilidade pública aplicam -se os respetivos 

regimes jurídicos em vigor, que prevalecem sobre o regime de uso do solo aplicável por força do PDML.  

e relativamente a servidões administrativas e restrições de 

Áreas sujeitas ao regime jurídico da Reserva Ecológica Nacional e o 

o PDM e nomeadamente da Planta de Condicionantes, verifica-

se válida a análise realizada 

Servidão do Aeroporto Humberto Delgado, e de 

acordo com o descrito no EIA, especificamente na Zona de Intervenção do Aeroporto de Lisboa - Zona 

jeto semelhantes às existentes e, 

Adutora de Vila Franca de Xira – Telheiras, 

Abastecimento de Água e que se 

encontra ao abrigo de uma galeria de proteção em betão armado. Esta conduta determina uma área 

de proteção definida por um cilindro envolvente, cujo eixo é o da tubagem respetiva, e pela sua 

, de acordo com a seguinte regra: a face do cilindro fica afastada 3 

metros dos eixos (artigo 35.º do PDML). Nas áreas de proteção é interdita a urbanização e a edificação, 

com exceção de outras infraestruturas compatíveis que sejam admitidas pela entidade gestora e 

estando esta situação salvaguardada ao nível do projeto de estruturas (adotada na definição de vãos e 

implantação dos apoios, solução que assegure um adequado afastamento dos apoios ao adutor e 

ncia com esta infraestrutura, ou seja, situando-se a 

Imóveis, conjuntos e sítios classificados e em vias de classificação e respetivas zonas 

a área implantação do projeto, a situação 

se, para poente, o Convento e Igreja de Nossa Senhora da Porta 

73701), classificado como Monumento de Interesse Público e respetiva Zona 

se o Palácio do Conde de Vimioso 

Casa da Quinta da Pimenta (Código PDML 3215), ambos 

classificados como Imóvel de Interesse Público e que têm associadas as respetivas Zonas de Proteção 
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Refira-se que no atual PDML se verificam algumas alterações na zona do Campo Grande, mas já 

distantes da área de incidência do projeto, para sul e nascente, nomeadamente pela classificação de 

anteriores Imóveis em Vias de Classificaç

Zonas Especiais de Proteção associadas. Para sul identificam

e respetivas Zonas de Proteção de Imóveis (DGCP). Já para norte encontram

em Vias para Interesse Municipal e respetiva Zona de Proteção de Imóveis em Vias para Interesse 

Municipal (CML). 

Para a zona das novas intervenções a nascente da Estação do Campo Grande, as quais ocorrem nas 

estruturas existentes não se identificam condiciona

Como Condicionantes de Infraestruturas (VDCG TXD 

estação e pórticos (lado sul) e continuando para nascente, um sistema intercetor existente. Note

todas as intervenções das alterações, tal 

Zona de Proteção do Metro (Linhas Existentes e em Construção).

Tal como a atual estação, pórticos e viadutos existentes para nascente, as alterações situam

moderada vulnerabilidade às inundações (Riscos 

49015). Da mesma forma e coincidentes com estas áreas em termos de Estrutura

TXD PE AMB LT3 000 DW 49017), estas áreas integram

Fundamental. Dada a pequena ampliação da estação e feita em viaduto, bem como as intervenções nos 

pórticos localizadas nos mesmos, estas situações não assumem particular importânci

Ainda em termos de Riscos Natura

alterações, tal como a atual estação e viadutos para nascente, se situam em área de muito elevada 

vulnerabilidade sísmica dos solos. Refira

pórticos decorre exatamente da necessidade de se impor uma capacidade resistente capaz de absorver a 

totalidade do esforço sísmico ditado pelo Eurocódigo

longitudinais de amarração dos tabuleiros dos viadutos, conforme descrito no projeto de estruturas.

Quanto às condicionantes, servidões administrativas e restrições de utilidade pública, na área de intervenção 

direta da ampliação da estação e reforço dos pórticos, apenas s

Humberto Delgado (VDCG TXD 

termos de Património Cultural (VDCG TXD 

próximas do Palácio do Conde de Vimioso (3324), classificado como Imóvel de Interesse Público e respetiva 

Zonas de Proteção dos Imóveis (DGPC).

No Volume das Peças Desenhadas 

manutenção da situação na área de i

enquadramento mais alargada. Foi ainda elaborada, tal como para o Ordenamento, uma carta Síntese de 

Condicionantes (VDCG TXD PE AMB LT3 000 DW 49009).

 

se que no atual PDML se verificam algumas alterações na zona do Campo Grande, mas já 

distantes da área de incidência do projeto, para sul e nascente, nomeadamente pela classificação de 

anteriores Imóveis em Vias de Classificação como Monumentos de Interesse Público e respetivas 

Zonas Especiais de Proteção associadas. Para sul identificam-se novos Imóveis em Vias de Classificação 

e respetivas Zonas de Proteção de Imóveis (DGCP). Já para norte encontram

Vias para Interesse Municipal e respetiva Zona de Proteção de Imóveis em Vias para Interesse 

Para a zona das novas intervenções a nascente da Estação do Campo Grande, as quais ocorrem nas 

estruturas existentes não se identificam condicionamentos.  

s de Infraestruturas (VDCG TXD PE AMB LT3 000 DW 49014

estação e pórticos (lado sul) e continuando para nascente, um sistema intercetor existente. Note

todas as intervenções das alterações, tal como as demais intervenções do projeto, se desenvolvem dentro da 

Zona de Proteção do Metro (Linhas Existentes e em Construção). 

Tal como a atual estação, pórticos e viadutos existentes para nascente, as alterações situam

dade às inundações (Riscos Naturais e Antrópicos VDCG TXD 

). Da mesma forma e coincidentes com estas áreas em termos de Estrutura 

49017), estas áreas integram-se no ‘sistema húmido’ da Estrutura Ecológica 

Fundamental. Dada a pequena ampliação da estação e feita em viaduto, bem como as intervenções nos 

pórticos localizadas nos mesmos, estas situações não assumem particular importânci

Ainda em termos de Riscos Naturais e Antrópicos (VDCG TXD PE AMB LT3 000 DW 49016), todas as 

alterações, tal como a atual estação e viadutos para nascente, se situam em área de muito elevada 

vulnerabilidade sísmica dos solos. Refira-se neste último aspeto que o projeto de reforço estrutural dos 

pórticos decorre exatamente da necessidade de se impor uma capacidade resistente capaz de absorver a 

totalidade do esforço sísmico ditado pelo Eurocódigo EC8, o que obriga ao reforço dos pórticos 

amarração dos tabuleiros dos viadutos, conforme descrito no projeto de estruturas.

Quanto às condicionantes, servidões administrativas e restrições de utilidade pública, na área de intervenção 

direta da ampliação da estação e reforço dos pórticos, apenas se identifica a área de Servidão do Aeropo

Humberto Delgado (VDCG TXD PE AMB LT3 000 DW 49018), tal como ao longo de todo o projeto. Em 

Património Cultural (VDCG TXD PE AMB LT3 000 DW 49019), as intervenções situam

o Conde de Vimioso (3324), classificado como Imóvel de Interesse Público e respetiva 

Zonas de Proteção dos Imóveis (DGPC). 

Volume das Peças Desenhadas juntam-se as respetivas peças desenhadas, que permitem verificar a 

manutenção da situação na área de incidência do projeto, bem como as alterações ocorridas na área de 

enquadramento mais alargada. Foi ainda elaborada, tal como para o Ordenamento, uma carta Síntese de 

AMB LT3 000 DW 49009).  
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se que no atual PDML se verificam algumas alterações na zona do Campo Grande, mas já 

distantes da área de incidência do projeto, para sul e nascente, nomeadamente pela classificação de 

ão como Monumentos de Interesse Público e respetivas 

se novos Imóveis em Vias de Classificação 

e respetivas Zonas de Proteção de Imóveis (DGCP). Já para norte encontram-se ainda novos Imóveis 

Vias para Interesse Municipal e respetiva Zona de Proteção de Imóveis em Vias para Interesse 

Para a zona das novas intervenções a nascente da Estação do Campo Grande, as quais ocorrem nas 

PE AMB LT3 000 DW 49014) identifica-se, ao longo da 

estação e pórticos (lado sul) e continuando para nascente, um sistema intercetor existente. Note-se que 

como as demais intervenções do projeto, se desenvolvem dentro da 

Tal como a atual estação, pórticos e viadutos existentes para nascente, as alterações situam-se em área com 

Naturais e Antrópicos VDCG TXD PE AMB LT3 000 DW 

 Ecológica Municipal (VDCG 

se no ‘sistema húmido’ da Estrutura Ecológica 

Fundamental. Dada a pequena ampliação da estação e feita em viaduto, bem como as intervenções nos 

pórticos localizadas nos mesmos, estas situações não assumem particular importância. 

AMB LT3 000 DW 49016), todas as 

alterações, tal como a atual estação e viadutos para nascente, se situam em área de muito elevada 

to que o projeto de reforço estrutural dos 

pórticos decorre exatamente da necessidade de se impor uma capacidade resistente capaz de absorver a 

EC8, o que obriga ao reforço dos pórticos 

amarração dos tabuleiros dos viadutos, conforme descrito no projeto de estruturas. 

Quanto às condicionantes, servidões administrativas e restrições de utilidade pública, na área de intervenção 

e identifica a área de Servidão do Aeroporto 

AMB LT3 000 DW 49018), tal como ao longo de todo o projeto. Em 

AMB LT3 000 DW 49019), as intervenções situam-se mais 

o Conde de Vimioso (3324), classificado como Imóvel de Interesse Público e respetiva 

se as respetivas peças desenhadas, que permitem verificar a 

ncidência do projeto, bem como as alterações ocorridas na área de 

enquadramento mais alargada. Foi ainda elaborada, tal como para o Ordenamento, uma carta Síntese de 
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Por fim, também se mantém a análise do

LT3 000 DW 49020), nomeadamente ao Plano de Urbanização do Alto do Lumiar, situado mais próximo 

destes dois locais, mas sem qualquer interferência.

9.3 AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

9.3.1 Fase de Construção 

Ao nível dos instrumentos de gestão territorial, nomeadamente o Plano Diretor Municipal de Lisboa, e outros 

instrumentos regionais e nacionais, as áreas a afetar têm enquadramento no respetivo regulamento, no que 

diz respeito ao ordenamento e condicionantes, de

legislação específica no que se refere a servidões, nesta caso relacionadas com a presença de infraestruturas 

de abastecimento de água, as quais são devidamente respeitadas pelo projeto. 

Os impactes das novas áreas de intervenção não se apresentam 

A expansão da estação que se faz de forma aérea aumentando o tabuleiro existente em 16,5 m, apenas tem 

implicação ao nível do solo por via de um novo pilar, o qual se executa em ár

Dourado. O reforço dos pórticos de fixação dos tabuleiros a nascente da estação tem implicações ao nível do 

solo, procedendo ao fecho do quadro aberto entre pilares e com isso interferindo na circulação pedonal que 

atualmente pode ser feita sob essa zona do viaduto, assim como, com o extremo do parque de 

estacionamento concessionado à Empark que se desenvolve sob o viaduto do ML até à Alameda das Linhas 

de Torres e cuja área de afetação pelo fecho dos pórticos, será expropriada

9.3.2 Fase de Exploração 

Os impactes gerados durante a fase de construção mantêm

do projeto com os planos de gestão territorial.

Neste sentido a concretização do projeto afigura

significativo. 

9.4 CONCLUSÃO 

As alterações face ao projeto aprovado, que se traduzem numa melhoria funcional da exploração do 

metropolitano em nada alteram as caracterizações, avaliações e conclusões apresentadas no EIA no que diz 

respeito ao Ordenamento e Condicionantes. 

  

 

Por fim, também se mantém a análise do EIA relativamente aos Planos de Urbanização (

), nomeadamente ao Plano de Urbanização do Alto do Lumiar, situado mais próximo 

destes dois locais, mas sem qualquer interferência. 

vel dos instrumentos de gestão territorial, nomeadamente o Plano Diretor Municipal de Lisboa, e outros 

instrumentos regionais e nacionais, as áreas a afetar têm enquadramento no respetivo regulamento, no que 

diz respeito ao ordenamento e condicionantes, desde que cumpridos os procedimentos estipulados na 

legislação específica no que se refere a servidões, nesta caso relacionadas com a presença de infraestruturas 

de abastecimento de água, as quais são devidamente respeitadas pelo projeto.  

Os impactes das novas áreas de intervenção não se apresentam com impactes.  

A expansão da estação que se faz de forma aérea aumentando o tabuleiro existente em 16,5 m, apenas tem 

implicação ao nível do solo por via de um novo pilar, o qual se executa em área de passeio da Rua Cipriano 

Dourado. O reforço dos pórticos de fixação dos tabuleiros a nascente da estação tem implicações ao nível do 

solo, procedendo ao fecho do quadro aberto entre pilares e com isso interferindo na circulação pedonal que 

pode ser feita sob essa zona do viaduto, assim como, com o extremo do parque de 

estacionamento concessionado à Empark que se desenvolve sob o viaduto do ML até à Alameda das Linhas 

e cuja área de afetação pelo fecho dos pórticos, será expropriada. 

Os impactes gerados durante a fase de construção mantêm-se na fase de exploração com a conformidade 

do projeto com os planos de gestão territorial. 

Neste sentido a concretização do projeto afigura-se de positivo, não confinado, permane

As alterações face ao projeto aprovado, que se traduzem numa melhoria funcional da exploração do 

em nada alteram as caracterizações, avaliações e conclusões apresentadas no EIA no que diz 

e Condicionantes.  
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EIA relativamente aos Planos de Urbanização (VDCG TXD PE AMB 

), nomeadamente ao Plano de Urbanização do Alto do Lumiar, situado mais próximo 

vel dos instrumentos de gestão territorial, nomeadamente o Plano Diretor Municipal de Lisboa, e outros 

instrumentos regionais e nacionais, as áreas a afetar têm enquadramento no respetivo regulamento, no que 

sde que cumpridos os procedimentos estipulados na 

legislação específica no que se refere a servidões, nesta caso relacionadas com a presença de infraestruturas 

A expansão da estação que se faz de forma aérea aumentando o tabuleiro existente em 16,5 m, apenas tem 

ea de passeio da Rua Cipriano 

Dourado. O reforço dos pórticos de fixação dos tabuleiros a nascente da estação tem implicações ao nível do 

solo, procedendo ao fecho do quadro aberto entre pilares e com isso interferindo na circulação pedonal que 

pode ser feita sob essa zona do viaduto, assim como, com o extremo do parque de 

estacionamento concessionado à Empark que se desenvolve sob o viaduto do ML até à Alameda das Linhas 

se na fase de exploração com a conformidade 

positivo, não confinado, permanente e 

As alterações face ao projeto aprovado, que se traduzem numa melhoria funcional da exploração do 

em nada alteram as caracterizações, avaliações e conclusões apresentadas no EIA no que diz 
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10. MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO

Face à avaliação realizada nos pontos anteriores e à pormenorização do projeto n

execução, é possível concluir que existe um conjunto alargado de medidas já introduzidas no projeto que 

permitem a minimização de impactes e dão cumprimento à DIA.

Dessas medidas, são seguidamente elencadas as mais importantes.

a) Medidas de Projeto Importantes para a Minimização de Impactes:

- Geologia / Geotecnia 

o Solução de fundação para minimizar 

vizinhas, transmitindo a carga a profundidades adequadas para alcançar os maciços mais 

competentes. Trata-se de uma solução por fundação indireta, 

diâmetro, devidamente encastradas na

encontros dos viadutos são 

as reações do tabuleiro. 

o Durante a construção e além das estacas serem executadas com tubo m

escavações para os maciços de fundação serão feitas, sempre que necessário, ao abrigo de 

contenções provisórias de no

preenchido com uma camada vertical de material compre

minimiza os efeitos de possíveis deslocamentos horizontais na estrutura existente.

- Solos 

o Realização de campanha de amostragem aos solos a movimentar para despiste de eventuais 

situações de contaminação e definição

- Ruido e Vibrações 

o Adoção de um tipo de via que introduz travessas bi

vibrações para a envolvente.

o Colocação de materiais anti

acrescida) no tabuleiro VL2 dada a maior proximidade a receto

o Cobertura do viaduto VL2 junto destes

ruido. 

o Plano de Monitorização das fases de construção e de exploração 

acompanhamento da situação

necessárias. 

 

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

nos pontos anteriores e à pormenorização do projeto n

é possível concluir que existe um conjunto alargado de medidas já introduzidas no projeto que 

mitem a minimização de impactes e dão cumprimento à DIA. 

seguidamente elencadas as mais importantes. 

a) Medidas de Projeto Importantes para a Minimização de Impactes: 

Solução de fundação para minimizar assentamentos diferenciais e perturbações nas estruturas 

vizinhas, transmitindo a carga a profundidades adequadas para alcançar os maciços mais 

se de uma solução por fundação indireta, por estacas de 1,0

e encastradas nas unidades geológicas mais competentes.

são constituídos por uma viga de estribo fundado por estacas, para receber 

 

Durante a construção e além das estacas serem executadas com tubo m

escavações para os maciços de fundação serão feitas, sempre que necessário, ao abrigo de 

contenções provisórias de novo para minimizar os impactes. O espaço entre estruturas será 

preenchido com uma camada vertical de material compressível (aglomerado negro de cortiça) que 

minimiza os efeitos de possíveis deslocamentos horizontais na estrutura existente.

Realização de campanha de amostragem aos solos a movimentar para despiste de eventuais 

situações de contaminação e definição/confirmação dos possíveis usos e destino final adequado.

Adoção de um tipo de via que introduz travessas bi-bloco, importantes para a redução 

vibrações para a envolvente. 

ateriais anti-vibráteis (pantufas e palmilhas microcelulares com dissipação de energia 

no tabuleiro VL2 dada a maior proximidade a recetores sensíveis (Torre Vicentina).

VL2 junto destes recetores e de forma a minimizar os impactes da emissão de 

onitorização das fases de construção e de exploração do ruido e vibrações para o devido 

acompanhamento da situação e das previsões e definição de eventuais medidas identificadas como 
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nos pontos anteriores e à pormenorização do projeto nesta fase de projeto de 

é possível concluir que existe um conjunto alargado de medidas já introduzidas no projeto que 

assentamentos diferenciais e perturbações nas estruturas 

vizinhas, transmitindo a carga a profundidades adequadas para alcançar os maciços mais 

por estacas de 1,0 m e 1,2 m de 

s geológicas mais competentes. Também os 

constituídos por uma viga de estribo fundado por estacas, para receber 

Durante a construção e além das estacas serem executadas com tubo moldador recuperável, as 

escavações para os maciços de fundação serão feitas, sempre que necessário, ao abrigo de 

. O espaço entre estruturas será 

ssível (aglomerado negro de cortiça) que 

minimiza os efeitos de possíveis deslocamentos horizontais na estrutura existente. 

Realização de campanha de amostragem aos solos a movimentar para despiste de eventuais 

/confirmação dos possíveis usos e destino final adequado. 

bloco, importantes para a redução de ruido e 

milhas microcelulares com dissipação de energia 

res sensíveis (Torre Vicentina). 

e de forma a minimizar os impactes da emissão de 

do ruido e vibrações para o devido 

definição de eventuais medidas identificadas como 
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- Paisagem  

o Com o Projeto de Integração Paisagística é defin

intervencionados no âmbito da construção e tendo naturalmente em conta as ocupações definitivas 

a construir à superfície, designadamente, os viadutos (pilares, tabuleiro, encontros, reforços 

estruturais) e a ampliação do topo nascente da Estação Campo Grande.

o No final da obra e onde se localizarão os estaleiros sociais e administrativos, a zona atualmente de 

baldio existente entre o edifício da Torre Vicentina e a trincheira coberta do ML, confinante a Norte 

com a Estrada de Telheiras e a Oeste com a Rua Francisco Lucas Pires será reposta e integrando a 

reformulação da rampa de acesso à garagem do edifício da Torre Vicentina, bem como o canteiro 

adjacente. Também se prevê que a reposição desta zona seja

reconversão daquele espaço baldio em jardim público 

Orçamento Participativo de 2016.

- Património  

o Definição a nível do Projeto de Arquitetura dos viadutos do critério a seguir na impla

azulejos nos pilares nos novos viadutos, seguindo a métrica e as cores dos azulejos existentes nos 

pilares dos viadutos existentes, a nascente e a poente da estação do Campo Grande, para a sua 

adequada harmonização. 

o No âmbito da ampliação da sal

porta de acesso foi definida de forma a não ter qualquer interferência com o painel de azulejo de 

Eduardo Nery que lhe fica próximo

- Condicionantes 

o Relativamente à adutora VFX/Telheiras da EP

Coletor CI DN1300 (Tramo 10, no alinhamento do VL2

ao afastamento das fundações des

prévio, evitado assim qualquer impacte sesta infraestruturas.

o Apesar do viaduto VL1 se desenvolver parcialmente sobre os acessos ao Terminal Rodoviário (novo), 

durante a sua operação não são esperadas quaisquer implicações nestas vias, sendo sempre 

garantido um gabarito livre superior aos 5

de perfil transversal, situados no Tramo 2 e no Tramos 3 e também no início do 4 (entre os pilares 

VL1-P2, VL1-P3 e VL1-P4), onde se regista o menor gabarito. 

A garantia deste gabarito livre de 5

se a altura dos dois caixões, sendo assim preservada a integridade e funcionalidade do Terminal 

Rodoviário e respeitando as geometrias das vias inferiores de acesso.

 

Com o Projeto de Integração Paisagística é definido a forma a repor todos os espaços 

intervencionados no âmbito da construção e tendo naturalmente em conta as ocupações definitivas 

a construir à superfície, designadamente, os viadutos (pilares, tabuleiro, encontros, reforços 

o topo nascente da Estação Campo Grande.  

No final da obra e onde se localizarão os estaleiros sociais e administrativos, a zona atualmente de 

baldio existente entre o edifício da Torre Vicentina e a trincheira coberta do ML, confinante a Norte 

da de Telheiras e a Oeste com a Rua Francisco Lucas Pires será reposta e integrando a 

reformulação da rampa de acesso à garagem do edifício da Torre Vicentina, bem como o canteiro 

bém se prevê que a reposição desta zona seja articulada com um projeto de 

reconversão daquele espaço baldio em jardim público - Novo Jardim em Telheiras, ao abrigo do 

çamento Participativo de 2016. 

Definição a nível do Projeto de Arquitetura dos viadutos do critério a seguir na impla

azulejos nos pilares nos novos viadutos, seguindo a métrica e as cores dos azulejos existentes nos 

pilares dos viadutos existentes, a nascente e a poente da estação do Campo Grande, para a sua 

No âmbito da ampliação da sala de sinalização no interior da estação do Campo Gr

porta de acesso foi definida de forma a não ter qualquer interferência com o painel de azulejo de 

próximo. 

adutora VFX/Telheiras da EPAL (DN 1500) (Tramo 8, entre os VL2

Coletor CI DN1300 (Tramo 10, no alinhamento do VL2-P10), as soluções adotadas corresponderam 

ao afastamento das fundações destas estruturas pelos pilares do viaduto face ao definido em estudo 

itado assim qualquer impacte sesta infraestruturas. 

Apesar do viaduto VL1 se desenvolver parcialmente sobre os acessos ao Terminal Rodoviário (novo), 

durante a sua operação não são esperadas quaisquer implicações nestas vias, sendo sempre 

rito livre superior aos 5 m requeridos, nomeadamente nos acessos / vias com 8

de perfil transversal, situados no Tramo 2 e no Tramos 3 e também no início do 4 (entre os pilares 

P4), onde se regista o menor gabarito.  

gabarito livre de 5 m é conseguida pela redução da altura do tabuleiro, 

, sendo assim preservada a integridade e funcionalidade do Terminal 

Rodoviário e respeitando as geometrias das vias inferiores de acesso. 
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forma a repor todos os espaços 

intervencionados no âmbito da construção e tendo naturalmente em conta as ocupações definitivas 

a construir à superfície, designadamente, os viadutos (pilares, tabuleiro, encontros, reforços 

No final da obra e onde se localizarão os estaleiros sociais e administrativos, a zona atualmente de 

baldio existente entre o edifício da Torre Vicentina e a trincheira coberta do ML, confinante a Norte 

da de Telheiras e a Oeste com a Rua Francisco Lucas Pires será reposta e integrando a 

reformulação da rampa de acesso à garagem do edifício da Torre Vicentina, bem como o canteiro 

articulada com um projeto de 

Novo Jardim em Telheiras, ao abrigo do 

Definição a nível do Projeto de Arquitetura dos viadutos do critério a seguir na implantação dos 

azulejos nos pilares nos novos viadutos, seguindo a métrica e as cores dos azulejos existentes nos 

pilares dos viadutos existentes, a nascente e a poente da estação do Campo Grande, para a sua 

a de sinalização no interior da estação do Campo Grande a nova 

porta de acesso foi definida de forma a não ter qualquer interferência com o painel de azulejo de 

(DN 1500) (Tramo 8, entre os VL2-P8 e VL2-P9) e ao 

P10), as soluções adotadas corresponderam 

ce ao definido em estudo 

Apesar do viaduto VL1 se desenvolver parcialmente sobre os acessos ao Terminal Rodoviário (novo), 

durante a sua operação não são esperadas quaisquer implicações nestas vias, sendo sempre 

m requeridos, nomeadamente nos acessos / vias com 8 m 

de perfil transversal, situados no Tramo 2 e no Tramos 3 e também no início do 4 (entre os pilares 

m é conseguida pela redução da altura do tabuleiro, reduzindo-

, sendo assim preservada a integridade e funcionalidade do Terminal 
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No viaduto VL2 é também garantido o gabarito livre mínimo de 5

acesso (via com 8 m de perfil transversal) situado no Tramo 2, entre os pilares VL2

onde se regista o menor gabarito. 

o Na Avenida Padre Cruz, o pilar VL2

maciço retangular ‘estreito e comprido)

Odivelas/Lumiar e Campo Grande /Aeroporto.

Também é cumprido o gabarito mínimo de 5

Saída Terminal do Campo Grande (5,04

Benfica (6,24 m). 

No sentido Odivelas/Lumiar, de modo a garantir um gabarito vertical de 5

da Avenida Padre Cruz, p

caixões. No entanto, esta redução não é suficiente e complementarmente, dados os 

condicionamentos geométricos e de segurança existentes ao desenvolvimento do traçado, a 

manutenção do gabarito livre de passagem inferior de veículos de 5

rebaixamento do traçado atual nesta faixa Nascente da Avenida Padre Cruz

estudo prévio.  

o Relativamente à Estrada de Telheiras é garantido um gabarito 

inferior à Avenida Padre Cruz, de forma a permitir o acesso dos autocarros (Estrada de Telheiras).

o Também o traçado da ciclovia é respeitado pela localização dos apoios relativos ao Tramo 1, tanto 

relativamente ao VL1-P1 (caso se venha a instalar a nova ciclovia), como ao pilar de transição VL1

PT2 relativamente ao traçado existente, que se desenvolve entre as bilheteiras provisórias já 

instaladas e este VL1-PT2. 

b) Medidas Complementares de Minimizaçã

Face às medidas já previstas no EIA

ML e da Lista Geral da APA, todas devidamente refletidas no Plano e Programa de Gestão Ambiental 

(Anexo 10.1 do Volume Anexos 

medidas especificas resultantes da avaliação agora realizada

- Geologia 

o Face ao potencial interesse dos testemunhos recuperados para a caracterização faciológica das 

Unidades miocénicas da região de Lisboa

orgânica, sugere-se que parte dos testemunhos dos cores das sondagens geotécnicas possam ser 

doados e reaproveitados para fins pedagógicos junto de escolas e academias.

 

uto VL2 é também garantido o gabarito livre mínimo de 5 m requerido, nomeadamente no 

m de perfil transversal) situado no Tramo 2, entre os pilares VL2

onde se regista o menor gabarito.  

Na Avenida Padre Cruz, o pilar VL2-P11 foi dimensionado para a sua fundação (com 3 estacas e 

retangular ‘estreito e comprido) ser integrada no separador entre as faixas sentido 

Odivelas/Lumiar e Campo Grande /Aeroporto. 

Também é cumprido o gabarito mínimo de 5 m em todas as vias, nomeadamente no Nó 

Saída Terminal do Campo Grande (5,04 m e 5,54 m) e no sentido Campo Grande e Saída Sentido 

No sentido Odivelas/Lumiar, de modo a garantir um gabarito vertical de 5

da Avenida Padre Cruz, para o Tramo 10, o tabuleiro reduz de altura, reduzindo

caixões. No entanto, esta redução não é suficiente e complementarmente, dados os 

condicionamentos geométricos e de segurança existentes ao desenvolvimento do traçado, a 

do gabarito livre de passagem inferior de veículos de 5 

rebaixamento do traçado atual nesta faixa Nascente da Avenida Padre Cruz

Relativamente à Estrada de Telheiras é garantido um gabarito vertical de 5

inferior à Avenida Padre Cruz, de forma a permitir o acesso dos autocarros (Estrada de Telheiras).

Também o traçado da ciclovia é respeitado pela localização dos apoios relativos ao Tramo 1, tanto 

P1 (caso se venha a instalar a nova ciclovia), como ao pilar de transição VL1

PT2 relativamente ao traçado existente, que se desenvolve entre as bilheteiras provisórias já 

PT2.  

de Minimização de Impactes  

ace às medidas já previstas no EIA, por sua vez refletidas na DIA, às medidas do Caderno de Encargos 

ML e da Lista Geral da APA, todas devidamente refletidas no Plano e Programa de Gestão Ambiental 

 do RECAPE), apenas se ressalva mais as seguintes 

medidas especificas resultantes da avaliação agora realizada: 

Face ao potencial interesse dos testemunhos recuperados para a caracterização faciológica das 

Unidades miocénicas da região de Lisboa, em particular o nível argiloso negro, rico em matéria 

se que parte dos testemunhos dos cores das sondagens geotécnicas possam ser 

doados e reaproveitados para fins pedagógicos junto de escolas e academias.
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m requerido, nomeadamente no 

m de perfil transversal) situado no Tramo 2, entre os pilares VL2-P23 e VL2-P3, e 

11 foi dimensionado para a sua fundação (com 3 estacas e 

ser integrada no separador entre as faixas sentido 

adamente no Nó – Ramo de 

m) e no sentido Campo Grande e Saída Sentido 

No sentido Odivelas/Lumiar, de modo a garantir um gabarito vertical de 5 m sobre a faixa Nascente 

ara o Tramo 10, o tabuleiro reduz de altura, reduzindo-se a altura dos dois 

caixões. No entanto, esta redução não é suficiente e complementarmente, dados os 

condicionamentos geométricos e de segurança existentes ao desenvolvimento do traçado, a 

 m apenas é possível pelo 

rebaixamento do traçado atual nesta faixa Nascente da Avenida Padre Cruz, situação já prevista no 

vertical de 5 m, inclusive na passagem 

inferior à Avenida Padre Cruz, de forma a permitir o acesso dos autocarros (Estrada de Telheiras). 

Também o traçado da ciclovia é respeitado pela localização dos apoios relativos ao Tramo 1, tanto 

P1 (caso se venha a instalar a nova ciclovia), como ao pilar de transição VL1-

PT2 relativamente ao traçado existente, que se desenvolve entre as bilheteiras provisórias já 

do Caderno de Encargos do 

ML e da Lista Geral da APA, todas devidamente refletidas no Plano e Programa de Gestão Ambiental  

mais as seguintes medidas, que constituem 

Face ao potencial interesse dos testemunhos recuperados para a caracterização faciológica das 

, em particular o nível argiloso negro, rico em matéria 

se que parte dos testemunhos dos cores das sondagens geotécnicas possam ser 

doados e reaproveitados para fins pedagógicos junto de escolas e academias. 
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- Património  

o Acompanhamento Arqueológico da obra que inclui o acompanhamento das medidas de projeto 

quanto à aplicação dos azulejos dos pilares dos novos viadut

do alargamento da porta da sala de sinalização da estação do 

um painel de azulejos de Eduardo Nery.

  

 

queológico da obra que inclui o acompanhamento das medidas de projeto 

quanto à aplicação dos azulejos dos pilares dos novos viadutos e o acompanhamento da execução 

porta da sala de sinalização da estação do Campo Grande, pela proximidade 

um painel de azulejos de Eduardo Nery. 
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queológico da obra que inclui o acompanhamento das medidas de projeto 

os e o acompanhamento da execução 

Grande, pela proximidade a 
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11. CONCLUSÃO 

O projeto relativo ao Prolongamento da Linha Amarela Rato 

do Metro de Lisboa e visa melhor servir a zona sul da rede de metropolitano e de Lisboa, 

num corredor N-S, entre o Marquês de Pombal e a zona Ribeirinha no Cais do Sodré a partir do término da 

estação do Rato da Linha Amarela.

Este prolongamento visa também a exploração em anel da designada futura Linha Verde ou Linha Circular 

(atuais Linha Verde e troço da Linha Amarela entre o Campo Grande e o Rato) para servir de forma mais 

eficiente esta zona central/sul de Lisboa, pelo que se torna também necessário que na zona da estação do 

Campo Grande, onde as atuais Linhas Amarela e Verde

novos viadutos de ligação (viaduto VL1 e viaduto VL2), que correspondem ao projeto em avaliação no 

presente RECAPE: 

o o Viaduto de Ligação VL1 da Linha Verde com o troço da Linha Amarela para a Cidade Univers

Rato, permitindo a continuidade do serviço da Linha Verde através do troço Campo Grande 

atualmente integrado na Linha Amarela e que possibilita assim o fecho da Linha Verde em anel;

o o Viaduto de Ligação VL2 que imediatamente a poente da Es

sobrelevado a Av. Padre Cruz, permitindo integrar a Estação Telheiras da atual Linha Verde na Linha 

Amarela proveniente da Quinta das Conchas.

Complementando estas ações, o projeto analisado integrou nesta fase de projeto d

intervenções complementares necessárias na parte nascente da estação do Campo Grande, 

operação geral do sistema, e correspondentes ao seguinte:

o Deslocalização dos cais da Estação do Campo Grande I (Linha Verde) em 16,5 m, co

estação do lado nascente, para que, e derivado da introdução do Viaduto 1, a paragem das 

composições ocorra em toda a sua extensão ao longo de um traçado retilíneo;

o Otimizações nas salas técnicas da estação, nomeadamente com reorganização do

de uma nova Sala de Baterias;

o Reforço estrutural dos pórticos longitudinais de amarração do tabuleiro do viaduto a nascente da 

estação, de acordo com a nova regulamentação antissísmica.

Para além das intervenções de projeto,

associados à obra, bem como os vários aspetos que a integram do ponto de vista de organização. 

Estas alterações e pormenorizações foram avaliadas no presente documento

os quais se pode verificar um ajustamento da avaliação realizada em fase de EIA e de Estudo Prévio, embora 

se considere que a avaliação global realizada para o projeto que foi aprovado pela DIA continue 

essencialmente válida.  

 

O projeto relativo ao Prolongamento da Linha Amarela Rato - Cais do Sodré faz parte do Plano de Expansão 

do Metro de Lisboa e visa melhor servir a zona sul da rede de metropolitano e de Lisboa, 

S, entre o Marquês de Pombal e a zona Ribeirinha no Cais do Sodré a partir do término da 

estação do Rato da Linha Amarela. 

Este prolongamento visa também a exploração em anel da designada futura Linha Verde ou Linha Circular 

tuais Linha Verde e troço da Linha Amarela entre o Campo Grande e o Rato) para servir de forma mais 

eficiente esta zona central/sul de Lisboa, pelo que se torna também necessário que na zona da estação do 

Campo Grande, onde as atuais Linhas Amarela e Verde se entrecruzam, se proceda à implantação de dois 

novos viadutos de ligação (viaduto VL1 e viaduto VL2), que correspondem ao projeto em avaliação no 

o Viaduto de Ligação VL1 da Linha Verde com o troço da Linha Amarela para a Cidade Univers

Rato, permitindo a continuidade do serviço da Linha Verde através do troço Campo Grande 

atualmente integrado na Linha Amarela e que possibilita assim o fecho da Linha Verde em anel;

o Viaduto de Ligação VL2 que imediatamente a poente da Estação do Campo Grande vai cruzar 

sobrelevado a Av. Padre Cruz, permitindo integrar a Estação Telheiras da atual Linha Verde na Linha 

Amarela proveniente da Quinta das Conchas. 

Complementando estas ações, o projeto analisado integrou nesta fase de projeto d

intervenções complementares necessárias na parte nascente da estação do Campo Grande, 

operação geral do sistema, e correspondentes ao seguinte: 

Deslocalização dos cais da Estação do Campo Grande I (Linha Verde) em 16,5 m, co

estação do lado nascente, para que, e derivado da introdução do Viaduto 1, a paragem das 

composições ocorra em toda a sua extensão ao longo de um traçado retilíneo;

Otimizações nas salas técnicas da estação, nomeadamente com reorganização do

de uma nova Sala de Baterias; 

Reforço estrutural dos pórticos longitudinais de amarração do tabuleiro do viaduto a nascente da 

estação, de acordo com a nova regulamentação antissísmica. 

ntervenções de projeto, analisou ainda os estaleiros propostos e desvios de trânsito 

associados à obra, bem como os vários aspetos que a integram do ponto de vista de organização. 

zações foram avaliadas no presente documento para os fatores ambientai

os quais se pode verificar um ajustamento da avaliação realizada em fase de EIA e de Estudo Prévio, embora 

se considere que a avaliação global realizada para o projeto que foi aprovado pela DIA continue 
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Cais do Sodré faz parte do Plano de Expansão 

do Metro de Lisboa e visa melhor servir a zona sul da rede de metropolitano e de Lisboa, estendendo-se 

S, entre o Marquês de Pombal e a zona Ribeirinha no Cais do Sodré a partir do término da 

Este prolongamento visa também a exploração em anel da designada futura Linha Verde ou Linha Circular 

tuais Linha Verde e troço da Linha Amarela entre o Campo Grande e o Rato) para servir de forma mais 

eficiente esta zona central/sul de Lisboa, pelo que se torna também necessário que na zona da estação do 

se entrecruzam, se proceda à implantação de dois 

novos viadutos de ligação (viaduto VL1 e viaduto VL2), que correspondem ao projeto em avaliação no 

o Viaduto de Ligação VL1 da Linha Verde com o troço da Linha Amarela para a Cidade Universitária e 

Rato, permitindo a continuidade do serviço da Linha Verde através do troço Campo Grande – Rato, 

atualmente integrado na Linha Amarela e que possibilita assim o fecho da Linha Verde em anel; 

tação do Campo Grande vai cruzar 

sobrelevado a Av. Padre Cruz, permitindo integrar a Estação Telheiras da atual Linha Verde na Linha 

Complementando estas ações, o projeto analisado integrou nesta fase de projeto de execução, as 

intervenções complementares necessárias na parte nascente da estação do Campo Grande, para melhoria da 

Deslocalização dos cais da Estação do Campo Grande I (Linha Verde) em 16,5 m, com ampliação da 

estação do lado nascente, para que, e derivado da introdução do Viaduto 1, a paragem das 

composições ocorra em toda a sua extensão ao longo de um traçado retilíneo; 

Otimizações nas salas técnicas da estação, nomeadamente com reorganização do Posto de Tração e 

Reforço estrutural dos pórticos longitudinais de amarração do tabuleiro do viaduto a nascente da 

analisou ainda os estaleiros propostos e desvios de trânsito 

associados à obra, bem como os vários aspetos que a integram do ponto de vista de organização.  

para os fatores ambientais para 

os quais se pode verificar um ajustamento da avaliação realizada em fase de EIA e de Estudo Prévio, embora 

se considere que a avaliação global realizada para o projeto que foi aprovado pela DIA continue 
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Os fatores ambientais agora analisados e face às características da zona e do projeto e das novas 

intervenções associadas, foram a verificação da conformidade com os Instrumentos de Gestão Territorial no 

âmbito do fator Ordenamento do Território e Condicionantes

Vibrações, a Paisagem, o Património e os Aspetos Socioeconómicos Locais.

Foi verificada a conformidade com os Instrumentos de Gestão Territorial, 

ordenamento e condicionantes, tendo

traduzem numa melhoria funcional da exploração do metropolitano, 

avaliações e conclusões apresentadas no EIA no que diz respeito ao Ordenamento e Condicionantes. 

Ao nível dos instrumentos de gestão territorial, nomeadamente o Plano Diretor Municipal de Lisboa, o qual 

tem uma aplicação mais direta ao território e portanto de maior interesse para a avaliação do projeto, as 

novas áreas a afetar situam-se na infraestrutura existente e têm por

regulamento. Não existem alterações à situação existente com aplicação à zona do projeto, mantendo

válido o EIA e a conformidade do projeto com os restantes planos.

Ao nível das condicionantes, as mesmas relacionam

(água, saneamento, eletricidade, telecomunicações, ciclovia) que constituem serviços afetados e que são 

devidamente restabelecidos ou que o projeto de execução, procurou com as otimizações introduzidas na 

localização de pilares, não afetar (caso de uma adutora, um coletor de saneamento e a ciclovia).

Na Geologia avalia-se o projeto e as alterações de projeto em função das informações mais pormenorizadas 

desta fase quanto aos estudos de carater geotécnico e pr

O projeto tem associado intervenções com caráter muito localizado sobre as formações geológicas e que são 

minimizadas pelas soluções propostas (desenvolvimento em viaduto), constituindo impactes não 

significativos que se circunscrevem no essencial aos locais dos pilares. 

As novas áreas de intervenção a nascente apresentam impactes semelhantes aos já previstos e avaliados no 

EIA, circunscrevendo-se aos pilares previstos para a extensão do tabuleiro da Estação do Campo Grande

cerca de 16,5 m para nascente.  

Os impactes são assim globalmente não significativos e localizados em termos geológicos e os movimentos 

de terras que se associam às intervenções, têm integração na própria obra e os restantes serão conduzidos a 

destino final autorizado em função das amostragens aos solos que se realizaram também nesta fase. 

Nos Solos a avaliação que se realizou e em face também do preconizado na DIA tem por base uma 

amostragem aos solos a movimentar e remover nos locais de intervenção 

assegurando que os mesmos, para além da sua incorporação em obra, tenham também

adequado em termos dos volumes sobrantes

 

agora analisados e face às características da zona e do projeto e das novas 

intervenções associadas, foram a verificação da conformidade com os Instrumentos de Gestão Territorial no 

Ordenamento do Território e Condicionantes, a Geologia, os

Vibrações, a Paisagem, o Património e os Aspetos Socioeconómicos Locais.  

conformidade com os Instrumentos de Gestão Territorial, nomeadamente planos de 

ordenamento e condicionantes, tendo-se verificado que as alterações face ao projeto aprovado, que se 

traduzem numa melhoria funcional da exploração do metropolitano, em nada alteram as caracterizações, 

avaliações e conclusões apresentadas no EIA no que diz respeito ao Ordenamento e Condicionantes. 

s de gestão territorial, nomeadamente o Plano Diretor Municipal de Lisboa, o qual 

tem uma aplicação mais direta ao território e portanto de maior interesse para a avaliação do projeto, as 

se na infraestrutura existente e têm portanto enquadramento no respetivo 

regulamento. Não existem alterações à situação existente com aplicação à zona do projeto, mantendo

válido o EIA e a conformidade do projeto com os restantes planos. 

Ao nível das condicionantes, as mesmas relacionam-se com a presença da rede de infraestruturas públicas 

(água, saneamento, eletricidade, telecomunicações, ciclovia) que constituem serviços afetados e que são 

devidamente restabelecidos ou que o projeto de execução, procurou com as otimizações introduzidas na 

calização de pilares, não afetar (caso de uma adutora, um coletor de saneamento e a ciclovia).

se o projeto e as alterações de projeto em função das informações mais pormenorizadas 

desta fase quanto aos estudos de carater geotécnico e prospeção geológica complementar. 

O projeto tem associado intervenções com caráter muito localizado sobre as formações geológicas e que são 

minimizadas pelas soluções propostas (desenvolvimento em viaduto), constituindo impactes não 

rcunscrevem no essencial aos locais dos pilares.  

As novas áreas de intervenção a nascente apresentam impactes semelhantes aos já previstos e avaliados no 

se aos pilares previstos para a extensão do tabuleiro da Estação do Campo Grande

Os impactes são assim globalmente não significativos e localizados em termos geológicos e os movimentos 

de terras que se associam às intervenções, têm integração na própria obra e os restantes serão conduzidos a 

final autorizado em função das amostragens aos solos que se realizaram também nesta fase. 

a avaliação que se realizou e em face também do preconizado na DIA tem por base uma 

amostragem aos solos a movimentar e remover nos locais de intervenção do projeto (locais dos pilares)

ndo que os mesmos, para além da sua incorporação em obra, tenham também

sobrantes.  
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agora analisados e face às características da zona e do projeto e das novas 

intervenções associadas, foram a verificação da conformidade com os Instrumentos de Gestão Territorial no 

a Geologia, os Solos, o Ruido e 

nomeadamente planos de 

face ao projeto aprovado, que se 

em nada alteram as caracterizações, 

avaliações e conclusões apresentadas no EIA no que diz respeito ao Ordenamento e Condicionantes.  

s de gestão territorial, nomeadamente o Plano Diretor Municipal de Lisboa, o qual 

tem uma aplicação mais direta ao território e portanto de maior interesse para a avaliação do projeto, as 

tanto enquadramento no respetivo 

regulamento. Não existem alterações à situação existente com aplicação à zona do projeto, mantendo-se 

m a presença da rede de infraestruturas públicas 

(água, saneamento, eletricidade, telecomunicações, ciclovia) que constituem serviços afetados e que são 

devidamente restabelecidos ou que o projeto de execução, procurou com as otimizações introduzidas na 

calização de pilares, não afetar (caso de uma adutora, um coletor de saneamento e a ciclovia). 

se o projeto e as alterações de projeto em função das informações mais pormenorizadas 

ospeção geológica complementar.  

O projeto tem associado intervenções com caráter muito localizado sobre as formações geológicas e que são 

minimizadas pelas soluções propostas (desenvolvimento em viaduto), constituindo impactes não 

As novas áreas de intervenção a nascente apresentam impactes semelhantes aos já previstos e avaliados no 

se aos pilares previstos para a extensão do tabuleiro da Estação do Campo Grande, em 

Os impactes são assim globalmente não significativos e localizados em termos geológicos e os movimentos 

de terras que se associam às intervenções, têm integração na própria obra e os restantes serão conduzidos a 

final autorizado em função das amostragens aos solos que se realizaram também nesta fase.  

a avaliação que se realizou e em face também do preconizado na DIA tem por base uma 

ojeto (locais dos pilares) 

ndo que os mesmos, para além da sua incorporação em obra, tenham também o destino final 
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Ao nível do Ruido e Vibrações e em face também do preconizado na DIA são realizados e

de vibrações, quer para a fase de construção, quer para fase de exploração e foram definidas as medidas de 

minimização e os programas de monitorização que deverão ser implementados em cada uma das fases.

Foi também realizada uma nova cam

modo a colmatar a insuficiente caracterização realizada no EIA e que teve em conta as novas áreas de 

intervenção a nascente da Estação Campo Grande. Esta campanha permite também a avali

circunstanciada dos impactes e identificação de eventuais acréscimos de ruído e vibrações que se 

introduzam na zona.   

O estudo de ruído e vibrações da fase de construção desenvolve

maiores valores de impacte nos recetores sensíveis 

onde se preveem valores de 3,6 dBA e 2,6 dBA, res

atividade de perfuração das estacas de fundação indireta que te

dias e preconizando-se neste local a alteração do método construtivo para um 

(trado contínuo vs. tubo recuperável

Os reduzidos valores de impacte nos pontos sugerem também que

atualmente existente, o ruído de obra será pouco significativo na maioria dos locais.

Prevê-se que a Torre Vicentina (lado nascente) e a 

Ribeiro e Edifício R. Ator António Silva),

estabelecido na DIA, no entanto apenas no caso da Torre Vicentina isso será resultado do ruído de obra, os 

restantes já estão acima deste valor atualmente.

Também os níveis de vibração estimados

as atividades de construção mais críticas 

estruturas, tanto devido a vibrações impulsivas

critérios para a incomodidade dos recetores,

humano.  

Deste modo, não se preveem quaisquer medidas de minimização nesta fase, tanto para o ruído 

vibrações, para além do indicado na DIA, sendo assim essencial que em termos de obra se cumpram os 

horários estabelecidos na DIA, garantindo que as obras só decorrem durante o período diurno (7h

que os equipamentos a usar e métodos cons

menor produção de vibrações e ruído

Importa neste âmbito referir, uma importante medida na organização da obra, correspondente à ocupação 

da área de estaleiro aprovada pela 

propor que o estaleiro industrial se desenvolva em zonas ocupadas pela obra ou sua adjacência e sem 

recetores sensíveis próximos (área do viaduto existente e zona do ramo do nó da Av. Padre Cruz que tendo 

 

e em face também do preconizado na DIA são realizados e

de vibrações, quer para a fase de construção, quer para fase de exploração e foram definidas as medidas de 

minimização e os programas de monitorização que deverão ser implementados em cada uma das fases.

Foi também realizada uma nova campanha de medições de ruido e vibrações, conforme solicitado na DIA, de 

modo a colmatar a insuficiente caracterização realizada no EIA e que teve em conta as novas áreas de 

intervenção a nascente da Estação Campo Grande. Esta campanha permite também a avali

circunstanciada dos impactes e identificação de eventuais acréscimos de ruído e vibrações que se 

O estudo de ruído e vibrações da fase de construção desenvolve-se no cumprimento da DIA e conclui que os 

nos recetores sensíveis verificar-se-ão na Torre Vicentina (lado sul e nascente), 

onde se preveem valores de 3,6 dBA e 2,6 dBA, respetivamente, acima do existente, correspondente à 

atividade de perfuração das estacas de fundação indireta que terá uma duração de execução de cerca de 15 

se neste local a alteração do método construtivo para um 

tubo recuperável). 

Os reduzidos valores de impacte nos pontos sugerem também que, dado os elevados níveis de ruído 

atualmente existente, o ruído de obra será pouco significativo na maioria dos locais.

se que a Torre Vicentina (lado nascente) e a zona nascente da ECG (Edifício R. Fernando Curado 

e Edifício R. Ator António Silva), tenham valores de ruído acima dos 65 dBA, valor máximo 

estabelecido na DIA, no entanto apenas no caso da Torre Vicentina isso será resultado do ruído de obra, os 

restantes já estão acima deste valor atualmente. 

níveis de vibração estimados na base dos edifícios mais expostos durante a

as atividades de construção mais críticas são muito inferiores aos limites definidos pelo LNEC para danos em 

devido a vibrações impulsivas, como a vibrações e contínuas;

dos recetores, não sendo, na maioria dos casos, sequer percetíveis ao ser 

Deste modo, não se preveem quaisquer medidas de minimização nesta fase, tanto para o ruído 

vibrações, para além do indicado na DIA, sendo assim essencial que em termos de obra se cumpram os 

horários estabelecidos na DIA, garantindo que as obras só decorrem durante o período diurno (7h

que os equipamentos a usar e métodos construtivos sejam os definidos (mais adequados em termos de 

vibrações e ruído). 

Importa neste âmbito referir, uma importante medida na organização da obra, correspondente à ocupação 

da área de estaleiro aprovada pela DIA, junto ao lado poente da Torre Vicentina, apenas em estaleiro social e 

propor que o estaleiro industrial se desenvolva em zonas ocupadas pela obra ou sua adjacência e sem 

recetores sensíveis próximos (área do viaduto existente e zona do ramo do nó da Av. Padre Cruz que tendo 
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e em face também do preconizado na DIA são realizados estudos de ruido e 

de vibrações, quer para a fase de construção, quer para fase de exploração e foram definidas as medidas de 

minimização e os programas de monitorização que deverão ser implementados em cada uma das fases.  

panha de medições de ruido e vibrações, conforme solicitado na DIA, de 

modo a colmatar a insuficiente caracterização realizada no EIA e que teve em conta as novas áreas de 

intervenção a nascente da Estação Campo Grande. Esta campanha permite também a avaliação devidamente 

circunstanciada dos impactes e identificação de eventuais acréscimos de ruído e vibrações que se 

se no cumprimento da DIA e conclui que os 

ão na Torre Vicentina (lado sul e nascente), 

petivamente, acima do existente, correspondente à 

rá uma duração de execução de cerca de 15 

se neste local a alteração do método construtivo para um processo menos ruidoso 

dado os elevados níveis de ruído 

atualmente existente, o ruído de obra será pouco significativo na maioria dos locais.  

Edifício R. Fernando Curado 

tenham valores de ruído acima dos 65 dBA, valor máximo 

estabelecido na DIA, no entanto apenas no caso da Torre Vicentina isso será resultado do ruído de obra, os 

durante a obra e considerando 

são muito inferiores aos limites definidos pelo LNEC para danos em 

; e também respeitando os 

oria dos casos, sequer percetíveis ao ser 

Deste modo, não se preveem quaisquer medidas de minimização nesta fase, tanto para o ruído como para as 

vibrações, para além do indicado na DIA, sendo assim essencial que em termos de obra se cumpram os 

horários estabelecidos na DIA, garantindo que as obras só decorrem durante o período diurno (7h-20h) e 

trutivos sejam os definidos (mais adequados em termos de 

Importa neste âmbito referir, uma importante medida na organização da obra, correspondente à ocupação 

Torre Vicentina, apenas em estaleiro social e 

propor que o estaleiro industrial se desenvolva em zonas ocupadas pela obra ou sua adjacência e sem 

recetores sensíveis próximos (área do viaduto existente e zona do ramo do nó da Av. Padre Cruz que tendo 
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que ser encerrado para a construção do final do viaduto VL2 poderá também assim acomodar parte das 

áreas de estaleiro, com a devida reposição no final da obra). 

existir problemas na envolvente a esta zona do est

Para a fase de exploração, o estudo de acondicionamento acústico do projeto, também desenvolvido no 

cumprimento da DIA, mostra não haver impactes com significado para a envolvente, decorrente da 

exploração do projeto, respeitando-se os limi

vibrações por via da introdução de materiais anti vibráteis na via e por uma cobertura do novo viaduto VL2 

junto ao recetores sensíveis mais próximos (Torre Vicentina e Escola Alemã). 

Ao nível da Paisagem os impactes previstos na paisagem local são considerados, e como já avaliados no EIA, 

de não significativos face às características da zona, que constitui um interface de transportes em meio 

urbanizado, com a presença de várias infraestruturas do me

onde os novos viadutos não se encontram dissonantes. Idêntica situação se verifica com as novas 

intervenções agora propostas, de prolongamento da estação do Campo Grande para nascente, onde esta 

expansão da estação (16,5 m), se faz de forma aérea, no prolongamento do existente e tal como atualmente 

de forma aérea e é diminuta e pouco impactante visualmente, sendo mantida a homogeneidade com os 

materiais existentes que a compõem.  

O projeto de Arquitetura urbana dos viadutos e de reposição dos arruamentos e passeios interferidos pela 

obra é feito em articulação com o enquadramento arbóreo que se mantém tal como previsto em estudo 

prévio e já articulado com a CML, quanto aos exemplar

cargo da Câmara de Lisboa.  

Os exemplares arbóreos e arbustivos que são afetados pelos estaleiros propostos em torno do nó da Av. 

Padre Cruz e imediações do viaduto existente, bem como da envolvente à

pela proposta de integração paisagística do projeto de execução em articulação com as novas 

infraestruturas. Será neste âmbito também de referir que o projeto do novo jardim de Telheiras previsto pela 

CML para o baldio onde de localiza o estaleiro social terá de ser adaptado por esta entidade em função da 

nova rampa de acesso à garagem da Torre Vicentina (lado norte do edifício) a partir da Estada de Telheiras.

Ao nível do Património procedeu-se à realização do estudo especí

situação de referência, prospetando de forma sistemática a área do projeto aprovado e das novas áreas de 

intervenção, bem como das áreas de estaleiro propostas, não se tendo detetado quaisquer impactes com 

significado.  

A atualização da situação de referência conclui, tal como no EIA, não existir impactes sobre o património 

classificado. Também na nova área de intervenção a nascente da Estação do Campo Grande, não se identifica 

qualquer impacte sobre o património classifi

 

que ser encerrado para a construção do final do viaduto VL2 poderá também assim acomodar parte das 

áreas de estaleiro, com a devida reposição no final da obra). Os valores simulados para a obra mostram não 

existir problemas na envolvente a esta zona do estaleiro social.  

o estudo de acondicionamento acústico do projeto, também desenvolvido no 

cumprimento da DIA, mostra não haver impactes com significado para a envolvente, decorrente da 

se os limites legais para o ruido e os valores admissíveis para as 

vibrações por via da introdução de materiais anti vibráteis na via e por uma cobertura do novo viaduto VL2 

junto ao recetores sensíveis mais próximos (Torre Vicentina e Escola Alemã).  

impactes previstos na paisagem local são considerados, e como já avaliados no EIA, 

de não significativos face às características da zona, que constitui um interface de transportes em meio 

urbanizado, com a presença de várias infraestruturas do metropolitano a desenvolver-

onde os novos viadutos não se encontram dissonantes. Idêntica situação se verifica com as novas 

intervenções agora propostas, de prolongamento da estação do Campo Grande para nascente, onde esta 

ação (16,5 m), se faz de forma aérea, no prolongamento do existente e tal como atualmente 

de forma aérea e é diminuta e pouco impactante visualmente, sendo mantida a homogeneidade com os 

O projeto de Arquitetura urbana dos viadutos e de reposição dos arruamentos e passeios interferidos pela 

obra é feito em articulação com o enquadramento arbóreo que se mantém tal como previsto em estudo 

prévio e já articulado com a CML, quanto aos exemplares a manter, a abater e a transplantar, estes últimos a 

Os exemplares arbóreos e arbustivos que são afetados pelos estaleiros propostos em torno do nó da Av. 

Padre Cruz e imediações do viaduto existente, bem como da envolvente à Torre Vicentina, serão repostos 

pela proposta de integração paisagística do projeto de execução em articulação com as novas 

também de referir que o projeto do novo jardim de Telheiras previsto pela 

de localiza o estaleiro social terá de ser adaptado por esta entidade em função da 

nova rampa de acesso à garagem da Torre Vicentina (lado norte do edifício) a partir da Estada de Telheiras.

se à realização do estudo específico definido na DIA, atualizando a 

situação de referência, prospetando de forma sistemática a área do projeto aprovado e das novas áreas de 

intervenção, bem como das áreas de estaleiro propostas, não se tendo detetado quaisquer impactes com 

A atualização da situação de referência conclui, tal como no EIA, não existir impactes sobre o património 

Também na nova área de intervenção a nascente da Estação do Campo Grande, não se identifica 

qualquer impacte sobre o património classificado. 
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que ser encerrado para a construção do final do viaduto VL2 poderá também assim acomodar parte das 

Os valores simulados para a obra mostram não 

o estudo de acondicionamento acústico do projeto, também desenvolvido no 

cumprimento da DIA, mostra não haver impactes com significado para a envolvente, decorrente da 

tes legais para o ruido e os valores admissíveis para as 

vibrações por via da introdução de materiais anti vibráteis na via e por uma cobertura do novo viaduto VL2 

impactes previstos na paisagem local são considerados, e como já avaliados no EIA, 

de não significativos face às características da zona, que constitui um interface de transportes em meio 

-se de forma aérea e 

onde os novos viadutos não se encontram dissonantes. Idêntica situação se verifica com as novas 

intervenções agora propostas, de prolongamento da estação do Campo Grande para nascente, onde esta 

ação (16,5 m), se faz de forma aérea, no prolongamento do existente e tal como atualmente 

de forma aérea e é diminuta e pouco impactante visualmente, sendo mantida a homogeneidade com os 

O projeto de Arquitetura urbana dos viadutos e de reposição dos arruamentos e passeios interferidos pela 

obra é feito em articulação com o enquadramento arbóreo que se mantém tal como previsto em estudo 

es a manter, a abater e a transplantar, estes últimos a 

Os exemplares arbóreos e arbustivos que são afetados pelos estaleiros propostos em torno do nó da Av. 

Torre Vicentina, serão repostos 

pela proposta de integração paisagística do projeto de execução em articulação com as novas 

também de referir que o projeto do novo jardim de Telheiras previsto pela 

de localiza o estaleiro social terá de ser adaptado por esta entidade em função da 

nova rampa de acesso à garagem da Torre Vicentina (lado norte do edifício) a partir da Estada de Telheiras. 

fico definido na DIA, atualizando a 

situação de referência, prospetando de forma sistemática a área do projeto aprovado e das novas áreas de 

intervenção, bem como das áreas de estaleiro propostas, não se tendo detetado quaisquer impactes com 

A atualização da situação de referência conclui, tal como no EIA, não existir impactes sobre o património 

Também na nova área de intervenção a nascente da Estação do Campo Grande, não se identifica 
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O Relatório Patrimonial elaborado nesta fase de projeto integra, contudo, como elemento de património, o 

conjunto azulejar da Estação do Campo Grande e que abarca também os pilares dos viadutos existentes, a 

nascente e a poente, e onde face às interv

salvaguarda ou minimização do impacte. Nomeadamente, propõe

sejam protegidos quanto às ações de obra; qualquer situação de afetação de algum azulejo em obr

ser reposto conforme o existente. No caso 

Grande, o alargamento da atual porta da sala de baterias, que não tendo qualquer afetação direta dos 

mesmos, será todavia acompanhada

Os Aspetos Socioeconómicos Locais 

nível do projeto e também em termos da fase de construção, de modo a estabelecer uma organização de 

obra em articulação com a minimização dos usos da zona e minimização das perturbações e segurança nas 

acessibilidades rodoviárias e pedonais. 

As áreas para estaleiro, que serão todas vedadas, tal como as frentes de obra,

otimizadas para essa minimização

 Encerramento do Ramo de Saída Av.ª Padre Cruz / Estrada de Telheiras para acesso direto ao estale

zona de obra dos viadutos 

Considera-se o encerramento ao tráfego do ramo de saída junto à Padre Cruz (lado poente) no período 

de execução dos viadutos, uma vez que permitirá:

 Melhorar as condições de segurança da obra e zonas circundantes, com acesso direto ao estaleiro e 

à obra a partir de uma via de grande circulação e melhor adaptada a trafego de pesados (Av. Padre 

Cruz); 

 Executar as fundações, movimento de terras, elementos de betão armado, etc. no viaduto VL2, 

área isolada do trânsito e dos acessos pedonais, normalmente usados por pessoas externas à obra. 

Esta interdição permitirá desenvolver os trabalhos de execução dos Pilares

respetivos tabuleiros que ocuparão uma parte importante do ramo do nó, aquando da sua execução

 Dispor, pelo uso deste ramo, das áreas necessárias para acessos ao estaleiro e para acessos à frente 

de obra. Permitirá a deslocação de equipa

forma direta evitando/minimizando interferências com moradores dos bairros limítrofes e com áreas 

escolares existentes (Escola Alemã e Colégio Mira Rio) e com o trânsito em geral na zona.

Com a abertura do Novo Terminal Rodoviário a utilização atual deste ramo como área de parqueamento 

dos autocarros deixa de ocorrer e mesmo que o ramo não fosse encerrado, como se propõe, durante o 

período de obra e por questões de segurança, a utilização deste ramo c

autocarros, seria obrigatoriamente proibida.

 

O Relatório Patrimonial elaborado nesta fase de projeto integra, contudo, como elemento de património, o 

conjunto azulejar da Estação do Campo Grande e que abarca também os pilares dos viadutos existentes, a 

nascente e a poente, e onde face às intervenções da obra e do projeto se propõem medidas para a sua 

salvaguarda ou minimização do impacte. Nomeadamente, propõe-se que os pilares e os azulejos existentes 

sejam protegidos quanto às ações de obra; qualquer situação de afetação de algum azulejo em obr

ser reposto conforme o existente. No caso dos azulejos que integram o interior da estação do Campo 

Grande, o alargamento da atual porta da sala de baterias, que não tendo qualquer afetação direta dos 

acompanhada pelo Acompanhamento Arqueológico da Obra.

Aspetos Socioeconómicos Locais foram avaliados nesta fase face às otimizações globais introduzidas ao 

nível do projeto e também em termos da fase de construção, de modo a estabelecer uma organização de 

m a minimização dos usos da zona e minimização das perturbações e segurança nas 

acessibilidades rodoviárias e pedonais.  

, que serão todas vedadas, tal como as frentes de obra,

otimizadas para essa minimização de impactes, com: 

Encerramento do Ramo de Saída Av.ª Padre Cruz / Estrada de Telheiras para acesso direto ao estale

se o encerramento ao tráfego do ramo de saída junto à Padre Cruz (lado poente) no período 

ção dos viadutos, uma vez que permitirá: 

Melhorar as condições de segurança da obra e zonas circundantes, com acesso direto ao estaleiro e 

à obra a partir de uma via de grande circulação e melhor adaptada a trafego de pesados (Av. Padre 

fundações, movimento de terras, elementos de betão armado, etc. no viaduto VL2, 

área isolada do trânsito e dos acessos pedonais, normalmente usados por pessoas externas à obra. 

sta interdição permitirá desenvolver os trabalhos de execução dos Pilares

respetivos tabuleiros que ocuparão uma parte importante do ramo do nó, aquando da sua execução

pelo uso deste ramo, das áreas necessárias para acessos ao estaleiro e para acessos à frente 

de obra. Permitirá a deslocação de equipamentos e materiais, necessários à construção da obra, de 

forma direta evitando/minimizando interferências com moradores dos bairros limítrofes e com áreas 

escolares existentes (Escola Alemã e Colégio Mira Rio) e com o trânsito em geral na zona.

ura do Novo Terminal Rodoviário a utilização atual deste ramo como área de parqueamento 

dos autocarros deixa de ocorrer e mesmo que o ramo não fosse encerrado, como se propõe, durante o 

período de obra e por questões de segurança, a utilização deste ramo como área de parqueamento de 

autocarros, seria obrigatoriamente proibida. 
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O Relatório Patrimonial elaborado nesta fase de projeto integra, contudo, como elemento de património, o 

conjunto azulejar da Estação do Campo Grande e que abarca também os pilares dos viadutos existentes, a 

enções da obra e do projeto se propõem medidas para a sua 

se que os pilares e os azulejos existentes 

sejam protegidos quanto às ações de obra; qualquer situação de afetação de algum azulejo em obra, deverá 

dos azulejos que integram o interior da estação do Campo 

Grande, o alargamento da atual porta da sala de baterias, que não tendo qualquer afetação direta dos 

amento Arqueológico da Obra. 

nesta fase face às otimizações globais introduzidas ao 

nível do projeto e também em termos da fase de construção, de modo a estabelecer uma organização de 

m a minimização dos usos da zona e minimização das perturbações e segurança nas 

, que serão todas vedadas, tal como as frentes de obra, foram assim ajustadas e 

Encerramento do Ramo de Saída Av.ª Padre Cruz / Estrada de Telheiras para acesso direto ao estaleiro e 

se o encerramento ao tráfego do ramo de saída junto à Padre Cruz (lado poente) no período 

Melhorar as condições de segurança da obra e zonas circundantes, com acesso direto ao estaleiro e 

à obra a partir de uma via de grande circulação e melhor adaptada a trafego de pesados (Av. Padre 

fundações, movimento de terras, elementos de betão armado, etc. no viaduto VL2, numa 

área isolada do trânsito e dos acessos pedonais, normalmente usados por pessoas externas à obra. 

sta interdição permitirá desenvolver os trabalhos de execução dos Pilares do viaduto VL2-e 

respetivos tabuleiros que ocuparão uma parte importante do ramo do nó, aquando da sua execução; 

pelo uso deste ramo, das áreas necessárias para acessos ao estaleiro e para acessos à frente 

mentos e materiais, necessários à construção da obra, de 

forma direta evitando/minimizando interferências com moradores dos bairros limítrofes e com áreas 

escolares existentes (Escola Alemã e Colégio Mira Rio) e com o trânsito em geral na zona. 

ura do Novo Terminal Rodoviário a utilização atual deste ramo como área de parqueamento 

dos autocarros deixa de ocorrer e mesmo que o ramo não fosse encerrado, como se propõe, durante o 

omo área de parqueamento de 
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Além de se verificar que a afluência a este ramo é normalmente reduzida, afigura

os veículos que o usam para a zona de entrada do atual Terminal, repondo assim o

zona Norte desse Terminal, situação comprovada com estudo de trafego, conforme solicitação da CML, 

quantificando os impactes associados (o aumento do tempo de percurso é inferior a 2 minutos nos dias 

de semana e a 1 minuto aos sábado

de tarde).  

Com este encerramento, na Estrada de Telheiras (zona mais a Norte do VL2) garante

pedonal e de uma ciclovia na atual estrada existente, repondo assim a continuidade harmoniosa de 

quem vem do lado Poente na Estrada de Telheiras. 

Estrada de Telheiras, junto ao lado poente da Estação Campo Grande deixará de ter acesso direto, 

prevendo-se a sua relocalização em coordenação com a CML e/ou passando a utilizar

Nascente da Estação. 

 Execução do Viaduto VL2 – Módulo Central

Para a execução do módulo central do VL2, prevê

sendo de destacar o devido aos trabalhos para a realização do pilar central na Av. Padre Cruz do viaduto 

VL2, em que será necessário reduzir o número de vias de cada uma das faixas de rodagem da avenida, 

mas garantindo a circulação do trânsito, enquanto decorrem os vários trabalhos previstos (escavação, 

demolição de muro existente, contenção, estacas, betonagens, etc.).

 Execução dos Viadutos VL2 e VL1, na Zona Norte do Novo Terminal

Importa referir que a zona em questão, marcada pela execução do VL1 na sua totalidade, bem como 

alguns dos pilares e tramos de tabuleiro do VL2, é, numa época mais avançada da obra, indiretamente

ligada ao desvio de trânsito que se conta ter implantado através do encerramento do ramo do nó da Av. 

Padre Cruz. Esta área e após a conclusão das novas obras do Novo Terminal Rodoviário regista bastante 

afluência de pessoas e autocarros, e onde, tendo pr

âmbito da obra, será necessário intervir, de uma forma “concentrada”, já que se estará perante 

fundações com dimensões importantes, profundas, indiretas, e onde, também, se contará com 

tabuleiros de gabari relativamente baixos, etc.

No ponto de vista da obra, estarão presentes equipamentos pesados (bate

equipamentos de terraplenagens, gruas, plataformas de transportes). De igual forma, é uma zona onde 

se irão realizar vários trabalhos de demolições, para ligação entre viadutos novos/existentes.

Do exposto, propõe-se a restrição de entrada/saída na zona Norte do Terminal Rodoviário. Esta situação 

será colmatada, com o encaminhamento dos autocarros, para a zona Sul do Terminal, com acesso 

à Av.ª Padre Cruz, e onde passados poucos metros, é possível entrar na malha urbana da cidade, com o 

ramo de saída junto ao Estádio José Alvalade. 

 

Além de se verificar que a afluência a este ramo é normalmente reduzida, afigura-se simples encaminhar 

os veículos que o usam para a zona de entrada do atual Terminal, repondo assim os acessos requeridos à 

zona Norte desse Terminal, situação comprovada com estudo de trafego, conforme solicitação da CML, 

quantificando os impactes associados (o aumento do tempo de percurso é inferior a 2 minutos nos dias 

de semana e a 1 minuto aos sábados, considerando em ambos os casos as horas de ponta de manhã e 

Com este encerramento, na Estrada de Telheiras (zona mais a Norte do VL2) garante

pedonal e de uma ciclovia na atual estrada existente, repondo assim a continuidade harmoniosa de 

quem vem do lado Poente na Estrada de Telheiras. No entanto, também a praça de táxis situada na 

Estrada de Telheiras, junto ao lado poente da Estação Campo Grande deixará de ter acesso direto, 

se a sua relocalização em coordenação com a CML e/ou passando a utilizar

Módulo Central 

Para a execução do módulo central do VL2, prevê-se a execução de vários desvios de trânsito pontuais e 

os trabalhos para a realização do pilar central na Av. Padre Cruz do viaduto 

á necessário reduzir o número de vias de cada uma das faixas de rodagem da avenida, 

mas garantindo a circulação do trânsito, enquanto decorrem os vários trabalhos previstos (escavação, 

demolição de muro existente, contenção, estacas, betonagens, etc.). 

cução dos Viadutos VL2 e VL1, na Zona Norte do Novo Terminal 

Importa referir que a zona em questão, marcada pela execução do VL1 na sua totalidade, bem como 

alguns dos pilares e tramos de tabuleiro do VL2, é, numa época mais avançada da obra, indiretamente

ligada ao desvio de trânsito que se conta ter implantado através do encerramento do ramo do nó da Av. 

Padre Cruz. Esta área e após a conclusão das novas obras do Novo Terminal Rodoviário regista bastante 

afluência de pessoas e autocarros, e onde, tendo presente o faseamento e trabalhos a realizar no 

âmbito da obra, será necessário intervir, de uma forma “concentrada”, já que se estará perante 

fundações com dimensões importantes, profundas, indiretas, e onde, também, se contará com 

tivamente baixos, etc. 

No ponto de vista da obra, estarão presentes equipamentos pesados (bate-estacas, gruas de rastos, 

equipamentos de terraplenagens, gruas, plataformas de transportes). De igual forma, é uma zona onde 

e demolições, para ligação entre viadutos novos/existentes.

se a restrição de entrada/saída na zona Norte do Terminal Rodoviário. Esta situação 

será colmatada, com o encaminhamento dos autocarros, para a zona Sul do Terminal, com acesso 

à Av.ª Padre Cruz, e onde passados poucos metros, é possível entrar na malha urbana da cidade, com o 

ramo de saída junto ao Estádio José Alvalade.  
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se simples encaminhar 

s acessos requeridos à 

zona Norte desse Terminal, situação comprovada com estudo de trafego, conforme solicitação da CML, 

quantificando os impactes associados (o aumento do tempo de percurso é inferior a 2 minutos nos dias 

s, considerando em ambos os casos as horas de ponta de manhã e 

Com este encerramento, na Estrada de Telheiras (zona mais a Norte do VL2) garante-se a circulação 

pedonal e de uma ciclovia na atual estrada existente, repondo assim a continuidade harmoniosa de 

também a praça de táxis situada na 

Estrada de Telheiras, junto ao lado poente da Estação Campo Grande deixará de ter acesso direto, 

se a sua relocalização em coordenação com a CML e/ou passando a utilizar-se a do lado 

o de vários desvios de trânsito pontuais e 

os trabalhos para a realização do pilar central na Av. Padre Cruz do viaduto 

á necessário reduzir o número de vias de cada uma das faixas de rodagem da avenida, 

mas garantindo a circulação do trânsito, enquanto decorrem os vários trabalhos previstos (escavação, 

Importa referir que a zona em questão, marcada pela execução do VL1 na sua totalidade, bem como 

alguns dos pilares e tramos de tabuleiro do VL2, é, numa época mais avançada da obra, indiretamente 

ligada ao desvio de trânsito que se conta ter implantado através do encerramento do ramo do nó da Av. 

Padre Cruz. Esta área e após a conclusão das novas obras do Novo Terminal Rodoviário regista bastante 

esente o faseamento e trabalhos a realizar no 

âmbito da obra, será necessário intervir, de uma forma “concentrada”, já que se estará perante 

fundações com dimensões importantes, profundas, indiretas, e onde, também, se contará com 

estacas, gruas de rastos, 

equipamentos de terraplenagens, gruas, plataformas de transportes). De igual forma, é uma zona onde 

e demolições, para ligação entre viadutos novos/existentes. 

se a restrição de entrada/saída na zona Norte do Terminal Rodoviário. Esta situação 

será colmatada, com o encaminhamento dos autocarros, para a zona Sul do Terminal, com acesso direto 

à Av.ª Padre Cruz, e onde passados poucos metros, é possível entrar na malha urbana da cidade, com o 
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Quanto à circulação pedonal e ciclovia serão afetadas, a Sul do Edifício da NOS, apenas em uma das tr

etapas de trabalhos nesta zona, mas ficando assegurados dois corredores que permitem a circulação de 

pessoas e bicicletas: um entre as escadas e a vedação de obra e o segundo entre as escadas e a Estação 

Campo Grande. 

 Execução da Ampliação do Cais Nasce

Durante a fase de construção da ampliação do Cais Nascente, e respetivas instalações, será criado um 

estaleiro de frente para apoio e proteção da zona, e com ele, um desvio de trânsito, garantindo ass

segurança dos transportes públicos e de pessoas na zona, o qual implicará a supressão da faixa de BUS 

na zona dos viadutos. Esta zona de obra será também vedada de forma a garantir a segurança da obra e 

a proteção de terceiros. Refira

no âmbito da Modernização do Interface do Campo Grande, bem como a praça de táxis na rua Cipriano 

Dourado que passou para a rua Actor António Silva.

O projeto de Desvios de Trânsito desenvolvido deta

vias rodoviárias, circulação de peões e passadeiras e ciclovia e os novos percursos

faseamento das obras. Em termos 

funcionamento da Estação atual não será interferido durante a construção em geral, referindo

períodos de interdição previstos pelo ML para a realização de 

que preveem períodos sem circulação n

Campo Grande-Telheiras (2 meses), mantendo

inversão e estando ainda previsto um autocarro para a ligação 

Em termos socioeconómicos verifica

localizados e não significativos pelo importante grau de integração nas estruturas existentes, reduzida área 

de intervenção e preocupação que haverá com o uso de 

de modo a manter a homogeneidade visual. 

No caso da estação a alteração em si, cais e cobertura prolongadas, considera

facilmente absorvida na paisagem urbana e rapidamente integra

do espaço.  

As intervenções nos pórticos dos tabuleiros existentes que se traduzem no fecho da abertura entre pilares, 

tem reflexo direto ao nível do solo e na afetação dos respetivos usos, verificando

grupo de pórticos que incide no extremo do parque de estacionamento existente, propriedade da CML e 

concessionado à Empark, haverá uma afetação de seis lugares de estacionamento (incluindo 4 de 

deficientes), sendo esta área alvo de expropriaçã

Em fase de exploração e para além dos impactes positivos já identificados no EIA e que justificam o projeto, 

os impactes negativos são minimizados pelas medidas de projeto introduzidas, em particular

 

circulação pedonal e ciclovia serão afetadas, a Sul do Edifício da NOS, apenas em uma das tr

etapas de trabalhos nesta zona, mas ficando assegurados dois corredores que permitem a circulação de 

pessoas e bicicletas: um entre as escadas e a vedação de obra e o segundo entre as escadas e a Estação 

Execução da Ampliação do Cais Nascente da estação do Campo Grande e respetivas Instalações

Durante a fase de construção da ampliação do Cais Nascente, e respetivas instalações, será criado um 

estaleiro de frente para apoio e proteção da zona, e com ele, um desvio de trânsito, garantindo ass

segurança dos transportes públicos e de pessoas na zona, o qual implicará a supressão da faixa de BUS 

na zona dos viadutos. Esta zona de obra será também vedada de forma a garantir a segurança da obra e 

Refira-se que a paragem de autocarros existente nesta zona foi já deslocalizada 

no âmbito da Modernização do Interface do Campo Grande, bem como a praça de táxis na rua Cipriano 

Dourado que passou para a rua Actor António Silva. 

O projeto de Desvios de Trânsito desenvolvido detalha todos os desvios e condicionamentos previstos e das 

vias rodoviárias, circulação de peões e passadeiras e ciclovia e os novos percursos

. Em termos das afetações previstas para os utilizadores das linhas de metro at

funcionamento da Estação atual não será interferido durante a construção em geral, referindo

períodos de interdição previstos pelo ML para a realização de Trabalhos de Integração no Metro de Lisboa

que preveem períodos sem circulação na linha Campo Grande-Cidade Universitária (3 meses) e na linha 

Telheiras (2 meses), mantendo-se a exploração das linhas, mas com constrangimentos e 

inversão e estando ainda previsto um autocarro para a ligação Telheiras – Campo Grande

mos socioeconómicos verifica-se que as novas intervenções a nascente da estação, têm impactes 

localizados e não significativos pelo importante grau de integração nas estruturas existentes, reduzida área 

de intervenção e preocupação que haverá com o uso de materiais de acabamento idênticos aos existentes, 

de modo a manter a homogeneidade visual.  

No caso da estação a alteração em si, cais e cobertura prolongadas, considera-

facilmente absorvida na paisagem urbana e rapidamente integrada uma vez que mantem as funcionalidades 

As intervenções nos pórticos dos tabuleiros existentes que se traduzem no fecho da abertura entre pilares, 

tem reflexo direto ao nível do solo e na afetação dos respetivos usos, verificando-

grupo de pórticos que incide no extremo do parque de estacionamento existente, propriedade da CML e 

concessionado à Empark, haverá uma afetação de seis lugares de estacionamento (incluindo 4 de 

deficientes), sendo esta área alvo de expropriação pelo ML em face do interesse púbico do metropolitano. 

Em fase de exploração e para além dos impactes positivos já identificados no EIA e que justificam o projeto, 

os impactes negativos são minimizados pelas medidas de projeto introduzidas, em particular
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circulação pedonal e ciclovia serão afetadas, a Sul do Edifício da NOS, apenas em uma das três 

etapas de trabalhos nesta zona, mas ficando assegurados dois corredores que permitem a circulação de 

pessoas e bicicletas: um entre as escadas e a vedação de obra e o segundo entre as escadas e a Estação 

nte da estação do Campo Grande e respetivas Instalações 

Durante a fase de construção da ampliação do Cais Nascente, e respetivas instalações, será criado um 

estaleiro de frente para apoio e proteção da zona, e com ele, um desvio de trânsito, garantindo assim a 

segurança dos transportes públicos e de pessoas na zona, o qual implicará a supressão da faixa de BUS 

na zona dos viadutos. Esta zona de obra será também vedada de forma a garantir a segurança da obra e 

de autocarros existente nesta zona foi já deslocalizada 

no âmbito da Modernização do Interface do Campo Grande, bem como a praça de táxis na rua Cipriano 

lha todos os desvios e condicionamentos previstos e das 

vias rodoviárias, circulação de peões e passadeiras e ciclovia e os novos percursos, de acordo com o 

das afetações previstas para os utilizadores das linhas de metro atuais, o 

funcionamento da Estação atual não será interferido durante a construção em geral, referindo-se apenas os 

Trabalhos de Integração no Metro de Lisboa 

Cidade Universitária (3 meses) e na linha 

se a exploração das linhas, mas com constrangimentos e 

Campo Grande.  

se que as novas intervenções a nascente da estação, têm impactes 

localizados e não significativos pelo importante grau de integração nas estruturas existentes, reduzida área 

materiais de acabamento idênticos aos existentes, 

-se com capacidade de ser 

da uma vez que mantem as funcionalidades 

As intervenções nos pórticos dos tabuleiros existentes que se traduzem no fecho da abertura entre pilares, 

-se que no caso do segundo 

grupo de pórticos que incide no extremo do parque de estacionamento existente, propriedade da CML e 

concessionado à Empark, haverá uma afetação de seis lugares de estacionamento (incluindo 4 de 

o pelo ML em face do interesse púbico do metropolitano.  

Em fase de exploração e para além dos impactes positivos já identificados no EIA e que justificam o projeto, 

os impactes negativos são minimizados pelas medidas de projeto introduzidas, em particular as relacionadas 
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com o Ruído e Vibrações nos novos viadutos a construir e pelo Projeto de Arquitetura Paisagista a 

desenvolver em articulação com os elementos arbóreos abatidos /transplantados e os materiais a aplicar em 

consonância com os existentes. 

Relativamente à nova zona de intervenção a nascente da estação do Campo Grande as alterações na estação 

com o prolongamento do cais constitui um impacte localizado e absorvível do ponto de vista visual tendo 

em conta a curta extensão (16,5 m que se desenvolvem

Rua Cipriano Dourado, exceção à área do pilar), o uso de materiais de acabamento idênticos ao da estação 

existente mantendo as funções dos elementos constituintes, como são a forma de desenvolvimento do ca

as escadas de acesso à estação.  

Com o presente documento pretendeu-

em fase de estudo prévio e as novas intervenções agora propostas a nascente da estação do Campo Grande, 

não alteram o cumprimento das condições definidas na DIA.

No cômputo geral, os impactes negativos

temporário e os impactes mais significativos, como são os relacionados com a perturbação do território e 

das suas atividades, são alvo de um conjunto alargado de medidas de minimização ao nível do próprio 

projeto e da organização da obra e do seu funcionamento. 

No Desenho da Síntese de Impactes 

Desenhadas do RECAPE) encontram-se sistematizados o tipo de impactes (perturbações temporárias do 

ambiente sonoro e vibrático sobre as zonas habitadas ou com circulação de pessoas em maior escala e ainda 

ao nível das circulações (rodoviárias e pedonais) e que são impact

de obra) e a sua localização (recetores sensíveis dos extremos poente e nascente da zona de intervenção e 

ainda ao novo Terminal Rodoviário, temporariamente ocupado na sua parte norte e com um desvio de 

trânsito no acesso das camionetas de passageiros ao mesmo)

Salientam-se os principais efeitos positivos

otimização e melhoria da rede do Metropolitano de Lisboa e do serviço prestado aos utentes. 

 

 

com o Ruído e Vibrações nos novos viadutos a construir e pelo Projeto de Arquitetura Paisagista a 

desenvolver em articulação com os elementos arbóreos abatidos /transplantados e os materiais a aplicar em 

tivamente à nova zona de intervenção a nascente da estação do Campo Grande as alterações na estação 

com o prolongamento do cais constitui um impacte localizado e absorvível do ponto de vista visual tendo 

em conta a curta extensão (16,5 m que se desenvolvem no essencial aereamente sobre o passeio poente da 

Rua Cipriano Dourado, exceção à área do pilar), o uso de materiais de acabamento idênticos ao da estação 

existente mantendo as funções dos elementos constituintes, como são a forma de desenvolvimento do ca

-se assim demonstrar que o projeto de execução do projeto aprovado 

em fase de estudo prévio e as novas intervenções agora propostas a nascente da estação do Campo Grande, 

das condições definidas na DIA. 

negativos mantêm-se como previsto no EIA, tendo um caráter confinado e 

temporário e os impactes mais significativos, como são os relacionados com a perturbação do território e 

uas atividades, são alvo de um conjunto alargado de medidas de minimização ao nível do próprio 

projeto e da organização da obra e do seu funcionamento.  

 (VDCG TXD PE AMB LT3 000 DW 49022 do Volume das 

se sistematizados o tipo de impactes (perturbações temporárias do 

ambiente sonoro e vibrático sobre as zonas habitadas ou com circulação de pessoas em maior escala e ainda 

ao nível das circulações (rodoviárias e pedonais) e que são impactes temporários e minimizados pelas ações 

de obra) e a sua localização (recetores sensíveis dos extremos poente e nascente da zona de intervenção e 

ainda ao novo Terminal Rodoviário, temporariamente ocupado na sua parte norte e com um desvio de 

acesso das camionetas de passageiros ao mesmo). 

positivos do projeto, que com a entrada em funcionamento permitirá a 

otimização e melhoria da rede do Metropolitano de Lisboa e do serviço prestado aos utentes. 
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no essencial aereamente sobre o passeio poente da 
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se como previsto no EIA, tendo um caráter confinado e 

temporário e os impactes mais significativos, como são os relacionados com a perturbação do território e 

uas atividades, são alvo de um conjunto alargado de medidas de minimização ao nível do próprio 

do Volume das Peças 

se sistematizados o tipo de impactes (perturbações temporárias do 

ambiente sonoro e vibrático sobre as zonas habitadas ou com circulação de pessoas em maior escala e ainda 

es temporários e minimizados pelas ações 

de obra) e a sua localização (recetores sensíveis dos extremos poente e nascente da zona de intervenção e 

ainda ao novo Terminal Rodoviário, temporariamente ocupado na sua parte norte e com um desvio de 

do projeto, que com a entrada em funcionamento permitirá a 

otimização e melhoria da rede do Metropolitano de Lisboa e do serviço prestado aos utentes.  


