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1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

O projeto em avaliação corresponde ao 

Prolongamento das Linhas Amarela e Verde 

concretização do Plano de Expansã

melhoria da mobilidade na cidade de Lisboa, fomentando a acessibilidade e a conectividade em transporte 

público, promovendo a redução dos tempos de deslocação, a descarbonização e a mobilidade sustentável.

O projeto foi sujeito a procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) em 

n.º 3020), integrado no âmbito do projeto d

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

emitida Declaração de Impacte Ambiental (DIA) 

abrigo da qual se desenvolve agora o projeto de execução e o correspondente Relatório de Conformidade 

Ambiental do Projeto de Execução (RECAPE).

Refira-se que, para as fases posteriores de desenvolvimento do projeto de execução e construção

Metropolitano de Lisboa, E.P.E. dividiu o 

lançado concursos independentes 

correspondentes aos Lote 1 - Prolongamento da Linha Amarela 

norte da Estação Santos; Lote 2 -

Sodré; e Lote 3 - Viadutos do Campo Grande. 

de empreitada de projeto e construção

empreitadas e também divididos por estes mesmos Lotes

Esta situação foi proposta à Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e Comissão de Avaliação e c

trata assim de forma autónoma os requisitos, condicionantes e medidas da DIA 

forma a obter uma Decisão sobre a Conformidade Ambiental do Projeto de Execução (DCAPE) por Lote e a 

desenvolver cada uma das empreitadas de forma autónoma e

Os Viadutos do Campo Grande

entre as atuais Linha Amarela e Linha 

Rato e o Cais Sodré, o fecho em anel e 

a melhorar a mobilidade na zona central da cidade de Lisboa 

Amarela, que permitirá a ligação da Linha Amarela 

independente (Nova Linha Amarela) 

 

CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 

JETO 

O projeto em avaliação corresponde ao Projeto de Execução dos Toscos, Acabamentos e Sistemas do 

Prolongamento das Linhas Amarela e Verde - Viadutos do Campo Grande

concretização do Plano de Expansão do Metropolitano de Lisboa que tem como objetivo contribuir para a 

melhoria da mobilidade na cidade de Lisboa, fomentando a acessibilidade e a conectividade em transporte 

úblico, promovendo a redução dos tempos de deslocação, a descarbonização e a mobilidade sustentável.

O projeto foi sujeito a procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) em 

no âmbito do projeto de Prolongamento entre a Estação Rato (Linha Amarela) e a 

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

Declaração de Impacte Ambiental (DIA) favorável condicionada em 16 de novembro de 2018 

abrigo da qual se desenvolve agora o projeto de execução e o correspondente Relatório de Conformidade 

Ambiental do Projeto de Execução (RECAPE). 

as fases posteriores de desenvolvimento do projeto de execução e construção

litano de Lisboa, E.P.E. dividiu o projeto sujeito a AIA em fase de Estudo Prévio 

concursos independentes para a execução de cada empreitada de projeto e construção

Prolongamento da Linha Amarela entre o término da Estação Rato e o tímpano 

- Prolongamento da Linha Amarela da Estação Santos até à Estação Cais do 

Viadutos do Campo Grande. Cada um destes concursos deu origem a um contrato distinto

mpreitada de projeto e construção, estando os respetivos RECAPE integrados em cada uma das 

empreitadas e também divididos por estes mesmos Lotes.  

Esta situação foi proposta à Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e Comissão de Avaliação e c

assim de forma autónoma os requisitos, condicionantes e medidas da DIA 

forma a obter uma Decisão sobre a Conformidade Ambiental do Projeto de Execução (DCAPE) por Lote e a 

desenvolver cada uma das empreitadas de forma autónoma e otimizada em termos de execução temporal. 

Viadutos do Campo Grande, que constituem o Lote 3, correspondem a dois novo

Linha Verde permitindo, em conjunto com o prolongamento da Linha entre

e o Cais Sodré, o fecho em anel e a criação de um sistema de ligação circular

a melhorar a mobilidade na zona central da cidade de Lisboa (Nova Linha Verde)

ligação da Linha Amarela de Odivelas a Telheiras (em J) e

(Nova Linha Amarela) (Figura 1).  
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Toscos, Acabamentos e Sistemas do 

e, integrado no âmbito da 

que tem como objetivo contribuir para a 

melhoria da mobilidade na cidade de Lisboa, fomentando a acessibilidade e a conectividade em transporte 

úblico, promovendo a redução dos tempos de deslocação, a descarbonização e a mobilidade sustentável. 

O projeto foi sujeito a procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) em fase de Estudo Prévio (AIA 

Prolongamento entre a Estação Rato (Linha Amarela) e a 

Estação Cais do Sodré (Linha Verde), incluindo as Novas Ligações nos Viadutos do Campo Grande, tendo sido 

em 16 de novembro de 2018 e ao 

abrigo da qual se desenvolve agora o projeto de execução e o correspondente Relatório de Conformidade 

as fases posteriores de desenvolvimento do projeto de execução e construção, o 

fase de Estudo Prévio em três Lotes, tendo 

para a execução de cada empreitada de projeto e construção, 

entre o término da Estação Rato e o tímpano 

Prolongamento da Linha Amarela da Estação Santos até à Estação Cais do 

u origem a um contrato distinto 

estando os respetivos RECAPE integrados em cada uma das 

Esta situação foi proposta à Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e Comissão de Avaliação e cada RECAPE 

assim de forma autónoma os requisitos, condicionantes e medidas da DIA que lhe são aplicáveis, de 

forma a obter uma Decisão sobre a Conformidade Ambiental do Projeto de Execução (DCAPE) por Lote e a 

otimizada em termos de execução temporal.  

dois novos troços de ligação 

o prolongamento da Linha entre o 

criação de um sistema de ligação circular da Linha Verde, de modo 

(Nova Linha Verde); e a desconexão da Linha 

(em J) e com funcionamento 
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Figura 1 – Esquema das novas ligações 

Os dois novos troços desenvolvem-se em viaduto

ligação entre os viadutos existentes das Linhas Verde e Amarela

viadutos:  

 Viaduto de ligação VL1 (Viaduto Sul

ligação diagonal entre o viaduto existente da Linha Verde e o viaduto existente da Linha Amarela

integrando e fechando a Linha Verde 

ao lado poente da estação; 

 Viaduto de ligação VL2 (Viaduto No

ligação do troço Campo Grande 

ao viaduto do troço Campo Grande 

Amarela em J (Nova Linha Amarela Odivelas 

Grande).  

 

das novas ligações no Campo Grande: situação atual e futura (

Linha Amarela) 

se em viaduto, do lado Poente da Estação Campo Grande

das Linhas Verde e Amarela, obrigando à execução de dois novos 

(Viaduto Sul, Linha Verde) com cerca de 157 m de extensão, que faz a 

ligação diagonal entre o viaduto existente da Linha Verde e o viaduto existente da Linha Amarela

a Linha Verde em anel (Anel Verde / Nova Linha Verde)

(Viaduto Norte, Linha Amarela) com cerca de 411 m de extensão, que faz a 

do troço Campo Grande – Cidade Universitária da Linha Amarela, no topo poente da estação, 

o viaduto do troço Campo Grande – Telheiras da Linha Verde, integrando e estabelecendo a Linha 

(Nova Linha Amarela Odivelas – Telheiras, com interface com a Linha Verde no Campo 
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situação atual e futura (Anel Verde e Nova 

Estação Campo Grande, e farão a 

à execução de dois novos 

de extensão, que faz a 

ligação diagonal entre o viaduto existente da Linha Verde e o viaduto existente da Linha Amarela, 

), na zona norte junto 

m de extensão, que faz a 

no topo poente da estação, 

integrando e estabelecendo a Linha 

a Linha Verde no Campo 
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O viaduto de ligação VL2 substituirá o 

será mantido com a função de estacionamento de

terá que ser deslocado para nascente

consequente prolongamento e ampliação 

nascente, o reforço dos pórticos de amarração dos viadutos existentes.

2. IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE E DA ENTIDAD

O proponente do Projeto é o 

personalidade jurídica, dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, rege

próprios e pela lei aplicável às empresas públicas.

A entidade licenciadora do Projeto 

da Mobilidade. A Autoridade de AIA é a Agência Portuguesa do Ambiente, I.P., dado o enquadramento do 

projeto na alínea h), do n.º 10, 

republicado pelo Decreto-Lei n.º

Artigo 8º do referido diploma. 

3. LOCALIZAÇÃO DO PROJETO

O Projeto em avaliação localiza-

integrado na Freguesia do Lumiar.

Quadro 

NUTS II / NUTS III 

Área Metropolitana de Lisboa 

Nas Peças Desenhadas, apresenta

enquadramento administrativo do projeto e a su

4. IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELA ELAB

RECAPE E SUA DURAÇÃO 

O Metropolitano de Lisboa, E.P.E.

(PROC. N.º 126/2019-DLO/ML) 

VIADUTOS DO CAMPO GRANDE ACE e 

Construções, S.A. e SOMAFEL - Engenh

dos Toscos, Acabamentos e Sistemas no âmbito da concretização do Plano de Expansão do 

Metropolitano de Lisboa do Prolongamento das Linhas Amarela e

(Contrato 79/2020-ML).  

 

2 substituirá o atual viaduto do troço Campo Grande –

com a função de estacionamento de composições. Também o cais da Estação Campo Grande

ser deslocado para nascente, cerca de 16,5 m para inserção do viaduto de ligação VL1, 

e ampliação do lado nascente da estação e, estando ainda previsto

nascente, o reforço dos pórticos de amarração dos viadutos existentes. 

PONENTE E DA ENTIDADE LICENCIADORA 

é o Metropolitano de Lisboa, E.P.E. (ML), Entidade Pública Empresarial com 

ica, dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, rege

próprios e pela lei aplicável às empresas públicas. 

A entidade licenciadora do Projeto é o Ministério do Ambiente e Transição Energética, 

. A Autoridade de AIA é a Agência Portuguesa do Ambiente, I.P., dado o enquadramento do 

 do Anexo II do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro alterado e 

º 152-B/2017, de 11 de dezembro e ao abrigo do disposto no número 1 do 

TO  

-se no distrito e concelho do Lisboa, abrangendo território exclusivamente 

integrado na Freguesia do Lumiar. O enquadramento administrativo do projeto é apresentado 

Quadro 1 – Localização Administrativa do Projeto 

Distrito  Concelho  

Lisboa  Lisboa Lumiar

nhadas, apresenta-se o Desenho VDCG TXD PE AMB LT3

enquadramento administrativo do projeto e a sua localização, na escala 1:10 000. 

SPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE

 

litano de Lisboa, E.P.E., no âmbito de concurso limitado por prévia qualificação

 adjudicou ao Agrupamento Complementar de Empresas

VIADUTOS DO CAMPO GRANDE ACE e constituído pelas empresas TEIXEIRA DUARTE 

Engenharia e Obras Ferroviárias, S.A., a Empreitada de Projeto e Construção 

dos Toscos, Acabamentos e Sistemas no âmbito da concretização do Plano de Expansão do 

Metropolitano de Lisboa do Prolongamento das Linhas Amarela e Verde - Viadutos do Campo
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– Telheiras que, no entanto, 

cais da Estação Campo Grande 

do viaduto de ligação VL1, com o 

, estando ainda previsto neste lado 

Metropolitano de Lisboa, E.P.E. (ML), Entidade Pública Empresarial com 

ica, dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, rege-se por estatutos 

é o Ministério do Ambiente e Transição Energética, Secretaria de Estado 

. A Autoridade de AIA é a Agência Portuguesa do Ambiente, I.P., dado o enquadramento do 

B/2013, de 31 de outubro alterado e 

bro e ao abrigo do disposto no número 1 do 

concelho do Lisboa, abrangendo território exclusivamente 

ministrativo do projeto é apresentado no Quadro 1. 

 

Freguesia 

Lumiar 

LT3 000 DW 49001 com o 

 

ORAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO E DO 

no âmbito de concurso limitado por prévia qualificação 

amento Complementar de Empresas, designado 

constituído pelas empresas TEIXEIRA DUARTE – Engenharia e 

Empreitada de Projeto e Construção 

dos Toscos, Acabamentos e Sistemas no âmbito da concretização do Plano de Expansão do 

Viadutos do Campo-Grande 
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O ACE Construtor selecionou para a elaboração de todos os estudos e projetos de Engenharia, desde a fase 

de concurso, um Agrupamento Projetista com vasta experiência e composto pelas empresas GRID 

International Consulting Engineers S.A., INGÉROP International Consultants e 

for Life. 

O presente RECAPE foi elaborado pela

técnica multidisciplinar cuja identificaçã

Quadro 

Função Principal Nome 

Coordenação Fátima TEIXEIRA 

Técnicos das 

Especialidades  

Rui COSTA 

João NASCIMENTO 

Rui FERREIRA  

Luís SANTOS LOPES 

(Agrupamento Projetista 

– projeto / exploração) 

Paulo VALÉRIO 

Fernando SCHIAPPA de 

AZEVEDO (Agrupamento 

Projetista – projeto / 

exploração) 

Nuno CRUZ DE 

CARVALHO 

João ALBERGARIA 

Mário CACHÃO 

Margarida COLLAÇO 

Helena FERREIRA 

 

Construtor selecionou para a elaboração de todos os estudos e projetos de Engenharia, desde a fase 

de concurso, um Agrupamento Projetista com vasta experiência e composto pelas empresas GRID 

nternational Consulting Engineers S.A., INGÉROP International Consultants e GEG - Engineering Structures 

RECAPE foi elaborado pela AGRI-PRO AMBIENTE Consultores, S.A., tendo 

cuja identificação se encontra descrita no quadro seguinte. 

Quadro 2 – Composição da Equipa Técnica  

Formação Áreas de Intervenção

Licenciatura pré-Bolonha em Geografia Coordenação dos Estudos

Licenciatura pré-Bolonha em Geologia 

Aplicada e do Ambiente 
Geologia 

Licenciatura pré-Bolonha em Engenharia 

de Recursos Hídricos, Mestrado em 

Georrecursos, Mestrado em Engenharia 

dos Recursos Hídricos, Doutoramento em 

Ciências de Engenharia 

Hidrogeologia 

Licenciatura pré-Bolonha em Engenharia 

Mecânica, Mestrado em Acústica e 

Vibrações e Especialista em Engenharia 

Acústica (OE) Ambiente Sonoro

Licenciatura pré-Bolonha em Engenharia 

Mecânica e Especialista em Engenharia 

Acústica (OE) 

Licenciatura Pré-Bolonha em Engenharia 

Física, Pós-Graduação em Gestão de 

Laboratórios, Formação para Auditor da 

Qualidade 
Vibrações 

Licenciatura pré-Bolonha em Engenharia 

Mecânica e Investigador Coordenador do 

LNEC (Aposentado) 

Licenciatura pré-Bolonha em Arquitetura 

Paisagista 
Paisagem 

Licenciatura pré-Bolonha em História 

(variante de Arqueologia) 

Património Arquitetónico e 

Arqueológico 

Licenciatura pré-Bolonha em Geologia, 

Provas de Aptidão Científica e 

Capacidade Pedagógica em Geologia, 

Especialidade de Paleontologia, 

Doutoramento em Geologia, Agregação 

no Grupo de Geologia 

Paleontologia 

Licenciatura pré-Bolonha em Engenharia 

Química 

Apoio à Coordenação

de Solos, Estaleiros e Gestão de Obra

Licenciatura pré-Bolonha em Engenharia 

Química, Mestrado em Engenharia 

Química e Bioquímica 

Contaminação de Solos, Qualidade da 

Água e Qualidade do Ar
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Construtor selecionou para a elaboração de todos os estudos e projetos de Engenharia, desde a fase 

de concurso, um Agrupamento Projetista com vasta experiência e composto pelas empresas GRID 

Engineering Structures 

 reunido uma equipa 

Áreas de Intervenção 

Coordenação dos Estudos 

 

Ambiente Sonoro 

Património Arquitetónico e 

Apoio à Coordenação, Contaminação 

Estaleiros e Gestão de Obra 

Contaminação de Solos, Qualidade da 

Água e Qualidade do Ar 
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Função Principal Nome 

Carla QUEIRÓS 

Susana COSTA 

Cartografia Tiago FERREIRA 

O RECAPE e a atualização da informação contida no EIA (atualização 

e reavaliação de impactes, inclusive 

sede de EIA) foram desenvolvidos no período compreendido entre

acompanhando o desenvolvimento

5. ENQUADRAMENTO LEGAL 

O RECAPE é desenvolvido de acordo com a

Avaliação de Impacte Ambiental 

republicado pelo Decreto-lei n.º 152

está sujeito à verificação de conformidade ambiental com a DIA sempre que o procedimento de AIA ocorra 

em fase de estudo prévio ou de anteprojeto.”

O RECAPE é desenvolvido em conformi

(DIA) do Estudo Prévio e o Documento Orientador 

Impacte Ambiental e Relatórios de Conformidade Ambiental com o Projeto de Execução” 

projetos não abrangidos, designadamente, pelo Sistema da Indústria Responsável e Regime de Exercício das 

Atividades Pecuárias. Foi ainda considerado o Caderno de Encargos da ML para a elaboração de RECAPE.

6. OBJETIVOS, ESTRUTURA E CONTEÚDO

Tendo o projeto sido objeto de AIA em fase de Estudo Prévio, o RECAPE 

demonstrar a conformidade ambiental do Projeto de Execução com os critérios, condicionantes e demais 

requisitos estabelecidos na Declaração de Impacte Ambienta

avaliação se integra num projeto 

para a concretização o Plano de Expansão do Metropolitano de Lisboa, e que foi sujeito a AIA em Estudo 

Prévio. 

No presente RECAPE, e face a esta particularidade do EIA ter sido realizado para um projeto de muito maior 

extensão, bem como das alterações 

situação atual do ambiente com um ênfase local

todas as alterações face ao estudo prévio,

 

Formação 

Licenciatura pré-Bolonha em Engenheira 

Química (ramo Tecnologias Proteção 

Ambiental), Mestrado em Ambiente 

Plano de Resíduos e Monitorizações 

Licenciatura pré-Bolonha em Engenheira 

Química (ramo Tecnologias Proteção 

Ambiental) 

Fatores Humanos e Físicos

Curso Técnico Profissional de Desenhador 

Projetista  
Cartografia temática

da informação contida no EIA (atualização da situação atual do ambiente

reavaliação de impactes, inclusive pelas alterações de projeto nesta fase face ao estudo prévio avaliado em 

foram desenvolvidos no período compreendido entre 16 de fevereiro e 

o desenvolvimento do Anteprojeto e do Projeto de Execução. 

ENQUADRAMENTO LEGAL DO RECAPE 

de acordo com a legislação aplicável, correspondente ao regime jurídico de

 estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado e 

lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro, que define que “O projeto de execução 

está sujeito à verificação de conformidade ambiental com a DIA sempre que o procedimento de AIA ocorra 

em fase de estudo prévio ou de anteprojeto.” (artigo 20.º, n.º1). 

em conformidade com a legislação em vigor, a Declaração de Impacte Ambiental 

Documento Orientador “Normas técnicas para a elaboração de Estudos de 

Impacte Ambiental e Relatórios de Conformidade Ambiental com o Projeto de Execução” 

designadamente, pelo Sistema da Indústria Responsável e Regime de Exercício das 

Atividades Pecuárias. Foi ainda considerado o Caderno de Encargos da ML para a elaboração de RECAPE.

ESTRUTURA E CONTEÚDO DO RECAPE 

Tendo o projeto sido objeto de AIA em fase de Estudo Prévio, o RECAPE tem com

demonstrar a conformidade ambiental do Projeto de Execução com os critérios, condicionantes e demais 

requisitos estabelecidos na Declaração de Impacte Ambiental que lhe sejam aplicáveis

integra num projeto de âmbito mais alargado do Prolongamento das Linhas Amarela e Verde

concretização o Plano de Expansão do Metropolitano de Lisboa, e que foi sujeito a AIA em Estudo 

a esta particularidade do EIA ter sido realizado para um projeto de muito maior 

como das alterações efetuadas em projeto de execução, é realizada uma atualização da 

com um ênfase local e com a reavaliação dos impactes

face ao estudo prévio, nos descritores ambientais considerados pertinentes. Com esta 
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Áreas de Intervenção 

Plano de Resíduos e Monitorizações  

Fatores Humanos e Físicos 

Cartografia temática 

da situação atual do ambiente do local 

face ao estudo prévio avaliado em 

fevereiro e 18 de junho de 2021, 

, correspondente ao regime jurídico de 

de 31 de outubro, alterado e 

mbro, que define que “O projeto de execução 

está sujeito à verificação de conformidade ambiental com a DIA sempre que o procedimento de AIA ocorra 

a Declaração de Impacte Ambiental 

Normas técnicas para a elaboração de Estudos de 

Impacte Ambiental e Relatórios de Conformidade Ambiental com o Projeto de Execução” (01/2016/GPF) para 

designadamente, pelo Sistema da Indústria Responsável e Regime de Exercício das 

Atividades Pecuárias. Foi ainda considerado o Caderno de Encargos da ML para a elaboração de RECAPE. 

tem com principal objetivo 

demonstrar a conformidade ambiental do Projeto de Execução com os critérios, condicionantes e demais 

que lhe sejam aplicáveis, já que o projeto em 

mais alargado do Prolongamento das Linhas Amarela e Verde 

concretização o Plano de Expansão do Metropolitano de Lisboa, e que foi sujeito a AIA em Estudo 

a esta particularidade do EIA ter sido realizado para um projeto de muito maior 

é realizada uma atualização da 

avaliação dos impactes do projeto, incluindo 

nos descritores ambientais considerados pertinentes. Com esta 
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metodologia pretende-se realizar uma análise e apreciação das implicações

projeto em causa, para que a Autoridade de AIA e a entidade competente para a autorização a

apreciar e emitir decisão sobre a aplicação e o

DIA.  

O RECAPE tem assim por objetivo fundamen

novos viadutos de ligação do Campo Grande

obedece às condições definidas na DIA

necessários ao processo de avaliação nos termos da legislação em vigor.

A estrutura e o conteúdo do RECAPE segue

de modo a demonstrar o cumprimento das Condicionantes, Elementos a Apresentar 

Minimização, Programas de Monitorização 

tem que obedecer. 

Desta forma, o RECAPE é composto por quatro 

 O Resumo Não Técnico, que consiste num 

informações que constam do RECAPE, numa abordagem menos técnica para

generalizada. 

 O Relatório Base, onde se expõe uma síntese do projeto e a análise da conformidade do projeto 

com o requerido na Declaração de 

 Os Anexos Técnicos incluem a informação técnic

elementos do projeto de execução e também os estudos complementares que apoiam a análise da 

conformidade e sustentam o RECAPE, bem como outros ele

DIA. 

 As Peças Desenhadas caracteriza

Estudo Prévio e o Projeto de Execução. Apresentando ainda toda a demais cartografia relativa a

aspetos ambientais mais relevantes analisados, complementando e apoiando a análise realizada no 

Relatório Base e assim o cumprimento dos termos e condições fixados na DIA. 

Em termos de conteúdo, o Resumo Não Técnico 

depois, a sua conformidade ambiental, incluindo as alterações entre o Estudo Prévio e o Projeto de Execução 

e a reavaliação dos impactes, explicitando as medidas de minimização existentes e os planos de 

monitorização a executar para o seu controlo ambiental.

O presente volume, correspondente ao 

Bibliografia. O relatório inicia-se com esta

 

se realizar uma análise e apreciação das implicações locais e 

projeto em causa, para que a Autoridade de AIA e a entidade competente para a autorização a

itir decisão sobre a aplicação e o cumprimento dos requisitos, condicionantes e 

tem assim por objetivo fundamental descrever e demonstrar que o projeto de execução d

do Campo Grande, incluindo outras estruturas associadas e 

DIA, emitida em Estudo Prévio, apresentando todos os elementos 

necessários ao processo de avaliação nos termos da legislação em vigor. 

seguem o estabelecido na legislação aplicável e documento orientador

o cumprimento das Condicionantes, Elementos a Apresentar no RECAPE, Medidas de 

Programas de Monitorização e Outros Planos, indicados na DIA e a que o Projeto de Execução 

Desta forma, o RECAPE é composto por quatro partes: 

, que consiste num tomo autónomo, com o resumo das 

informações que constam do RECAPE, numa abordagem menos técnica para

, onde se expõe uma síntese do projeto e a análise da conformidade do projeto 

com o requerido na Declaração de Impacte Ambiental. 

incluem a informação técnica que suporta o Relatório Base, incluindo so 

elementos do projeto de execução e também os estudos complementares que apoiam a análise da 

conformidade e sustentam o RECAPE, bem como outros elementos, estudos e 

caracterizam e localizam o projeto, bem como as principais diferenças entre o 

Prévio e o Projeto de Execução. Apresentando ainda toda a demais cartografia relativa a

aspetos ambientais mais relevantes analisados, complementando e apoiando a análise realizada no 

Relatório Base e assim o cumprimento dos termos e condições fixados na DIA.  

Resumo Não Técnico identifica, primeiro, os antecedentes do projeto e descreve, 

depois, a sua conformidade ambiental, incluindo as alterações entre o Estudo Prévio e o Projeto de Execução 

e a reavaliação dos impactes, explicitando as medidas de minimização existentes e os planos de 

a o seu controlo ambiental. 

, correspondente ao Relatório Base, está organizado em seis 

esta Introdução (Capítulo 1). 
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locais e das alterações do 

projeto em causa, para que a Autoridade de AIA e a entidade competente para a autorização as possam 

os requisitos, condicionantes e medidas da 

projeto de execução dos 

outras estruturas associadas e obras de reforço, 

presentando todos os elementos 

estabelecido na legislação aplicável e documento orientador, 

no RECAPE, Medidas de 

e a que o Projeto de Execução 

resumo das principais 

informações que constam do RECAPE, numa abordagem menos técnica para divulgação pública 

, onde se expõe uma síntese do projeto e a análise da conformidade do projeto 

a que suporta o Relatório Base, incluindo so 

elementos do projeto de execução e também os estudos complementares que apoiam a análise da 

 planos solicitados na 

, bem como as principais diferenças entre o 

Prévio e o Projeto de Execução. Apresentando ainda toda a demais cartografia relativa aos 

aspetos ambientais mais relevantes analisados, complementando e apoiando a análise realizada no 

 

s do projeto e descreve, 

depois, a sua conformidade ambiental, incluindo as alterações entre o Estudo Prévio e o Projeto de Execução 

e a reavaliação dos impactes, explicitando as medidas de minimização existentes e os planos de 

seis capítulos, além da 
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No Capítulo 2 é apresentado um resumo dos Antecedentes do proc

à emissão da Declaração de Impacte Ambiental (DIA), bem como os antecedentes da atual fase em que se 

encontra o projeto.  

A Descrição do Projeto de Execução é 

projeto relativamente ao estudo prévio e sua justificação e

execução e atividades associadas ao processo construtivo e à exploração das novas Linhas Verde e Amarela 

do ML, com ênfase nas mais relevantes à verificação da conformidade ambiental e requisitos da DIA. 

No Capítulo 4 é analisada a Conformidade com a Declaração de Impacte Ambiental, iniciando

apresentação dos quadros síntese de verificação da conformidade. Segue

desenvolvida no EIA em fase de Estudo Prévio, integrando uma análise global de validação/verificação dos 

pressupostos do EIA em virtude de alterações entretanto 

implicações no cumprimento das con

iniciando-se pela análise da compatibilidade com os instrumentos de gestão territorial, servidões e restrições 

de utilidade pública e outras alterações no território. 

Segue-se a análise das considerações recebidas de entidades externas e indivíduos no âmbito da consulta do 

processo de AIA da fase de Estudo Prévio e descrito o modo como esses contributos foram revertidos no 

Projeto de Execução, fazendo-se

RECAPE.  

São apresentados os Estudos e Projetos Complementares, avaliados como necessários para assegurar a 

conformidade do Projeto de Execução com as condições apresentadas na DIA, 

atualizam a informação desenvolvida no EIA em fase de estudo prévio,

descrição dos mesmos, sendo estes apresentados nos Anexos Técnicos. 

É então apresentada a reavaliação dos impactes ambientais associados às fases de construção e de 

exploração, incluindo a atualização da situação de referência e a 

fase Estudo Prévio e Projeto de Execução

Segue-se a avaliação da conformidade do projeto com a DIA onde

os pontos da DIA (condicionantes, elementos a apresentar em RECAPE, medidas de minimização e 

programas de monitorização) aplicáveis ao presente projeto e que permitem confirmar/avaliar a sua 

conformidade ambiental. É dada resposta às 

presente Lote 3, uma a uma detalhadamente e conforme a ordem apresentada e são descritos os programas 

de monitorização e os outros planos 

Por fim, é feita a síntese de Avaliação de Impactes Ambientais do projeto identificados como mais relevantes

abordando os impactes que se apresentam como distintos face aos identificados na fase de Estudo Prévio e 

os quais não foi possível evitar no desenvolvimento do 

 

é apresentado um resumo dos Antecedentes do processo de AIA da fase de Estudo Prévio até 

ação de Impacte Ambiental (DIA), bem como os antecedentes da atual fase em que se 

A Descrição do Projeto de Execução é feita no Capítulo 3, incluindo a caracterização das alte

projeto relativamente ao estudo prévio e sua justificação e as principais características técnicas do projeto de 

execução e atividades associadas ao processo construtivo e à exploração das novas Linhas Verde e Amarela 

elevantes à verificação da conformidade ambiental e requisitos da DIA. 

Conformidade com a Declaração de Impacte Ambiental, iniciando

apresentação dos quadros síntese de verificação da conformidade. Segue-se a atualizaçã

desenvolvida no EIA em fase de Estudo Prévio, integrando uma análise global de validação/verificação dos 

EIA em virtude de alterações entretanto ocorridas entre as duas fases que possam ter 

implicações no cumprimento das condicionantes e medidas da DIA ou mesmo no Projeto de Execução e 

se pela análise da compatibilidade com os instrumentos de gestão territorial, servidões e restrições 

de utilidade pública e outras alterações no território.  

nsiderações recebidas de entidades externas e indivíduos no âmbito da consulta do 

processo de AIA da fase de Estudo Prévio e descrito o modo como esses contributos foram revertidos no 

se ainda a síntese dos contactos externos adicionais

São apresentados os Estudos e Projetos Complementares, avaliados como necessários para assegurar a 

conformidade do Projeto de Execução com as condições apresentadas na DIA, 

rmação desenvolvida no EIA em fase de estudo prévio, e procedendo

descrição dos mesmos, sendo estes apresentados nos Anexos Técnicos.  

É então apresentada a reavaliação dos impactes ambientais associados às fases de construção e de 

atualização da situação de referência e a avaliação das alterações de projeto

fase Estudo Prévio e Projeto de Execução, sendo esta também apresentada nos Anexos Técnicos.

se a avaliação da conformidade do projeto com a DIA onde são apresentados, analisados e discutidos 

os pontos da DIA (condicionantes, elementos a apresentar em RECAPE, medidas de minimização e 

programas de monitorização) aplicáveis ao presente projeto e que permitem confirmar/avaliar a sua 

. É dada resposta às condicionantes e medidas definidas na DIA e aplicáveis ao 

presente Lote 3, uma a uma detalhadamente e conforme a ordem apresentada e são descritos os programas 

e os outros planos a implementar nas várias fases de projeto e que se juntam nos Anexos.

íntese de Avaliação de Impactes Ambientais do projeto identificados como mais relevantes

abordando os impactes que se apresentam como distintos face aos identificados na fase de Estudo Prévio e 

ão foi possível evitar no desenvolvimento do projeto de execução; e assim definido
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esso de AIA da fase de Estudo Prévio até 

ação de Impacte Ambiental (DIA), bem como os antecedentes da atual fase em que se 

caracterização das alterações do 

as principais características técnicas do projeto de 

execução e atividades associadas ao processo construtivo e à exploração das novas Linhas Verde e Amarela 

elevantes à verificação da conformidade ambiental e requisitos da DIA.  

Conformidade com a Declaração de Impacte Ambiental, iniciando-se pela 

se a atualização da informação 

desenvolvida no EIA em fase de Estudo Prévio, integrando uma análise global de validação/verificação dos 

entre as duas fases que possam ter 

dicionantes e medidas da DIA ou mesmo no Projeto de Execução e 

se pela análise da compatibilidade com os instrumentos de gestão territorial, servidões e restrições 

nsiderações recebidas de entidades externas e indivíduos no âmbito da consulta do 

processo de AIA da fase de Estudo Prévio e descrito o modo como esses contributos foram revertidos no 

adicionais realizados em sede de 

São apresentados os Estudos e Projetos Complementares, avaliados como necessários para assegurar a 

conformidade do Projeto de Execução com as condições apresentadas na DIA, que no essencial também 

e procedendo-se a uma breve 

É então apresentada a reavaliação dos impactes ambientais associados às fases de construção e de 

avaliação das alterações de projeto entre a 

apresentada nos Anexos Técnicos. 

são apresentados, analisados e discutidos 

os pontos da DIA (condicionantes, elementos a apresentar em RECAPE, medidas de minimização e 

programas de monitorização) aplicáveis ao presente projeto e que permitem confirmar/avaliar a sua 

medidas definidas na DIA e aplicáveis ao 

presente Lote 3, uma a uma detalhadamente e conforme a ordem apresentada e são descritos os programas 

to e que se juntam nos Anexos. 

íntese de Avaliação de Impactes Ambientais do projeto identificados como mais relevantes, 

abordando os impactes que se apresentam como distintos face aos identificados na fase de Estudo Prévio e 

de execução; e assim definido um conjunto 
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de Medidas de Minimização Adicionais consideradas adequadas e resultantes do decorrer dos trabalhos do 

presente RECAPE.  

No Capítulo 5 são apresentadas as lacuna

dos principais aspetos desenvolvidos e conclusões sobre o cumprimento das condições e requisitos fixados 

na DIA, e por fim a síntese da Bibliografia utilizada

No volume de Anexos são compilados 

 Anexo 1, a declaração de impacte ambiental (DIA)

 Anexo 2, as evidências dos contactos com as entidades, correspondendo a reuniões e a 

correspondência trocada no âmbito deste projeto.

 Anexo 3, os elementos de projeto, incluindo tanto as peças de projeto de execução como da fase de 

construção, relevantes para o entendimento geral do projeto e resposta às condicionantes e medidas 

da DIA. 

Assim relativamente ao projeto

descrição de projeto feita no Capítulo 3

Estas peças de projeto encontram

viadutos existentes (Anexo 3.2); Estação Campo Grande

3.4); e ao projeto de integração paisagística e

3.8) 

Dos estudos complementares ao projeto de execução desenvolvidos

Geológico – Geotécnico (Anexo 3.3) 

Nos elementos da fase de construção juntam

trânsito e pedonais (Anexo 3.6) 

Os demais elementos de projeto e pelos numerosos volumes que o constituem terão que ser 

consultados nas peças de projeto

cujo índice se apresenta no índice geral 

 Anexo 4, os estudos realizados relativos ao ruído e vibrações, nomeadamente a 

situação referência (Anexo 4.1), os impactes fase de construção (Anexo 4.2); e os impactes fase de 

exploração (Anexo 4.3). 

 Anexo 5, apresenta os estudos relativos ao património, nomeadamente o relatório do património 

(Anexo 5.1); o plano de salvaguarda patrimonial (

naturais - património paleontológico 

 Anexo 6, apresenta o Estudo Paisag

 

de Medidas de Minimização Adicionais consideradas adequadas e resultantes do decorrer dos trabalhos do 

No Capítulo 5 são apresentadas as lacunas de conhecimento, no Capítulo 6 as Conclusõe

dos principais aspetos desenvolvidos e conclusões sobre o cumprimento das condições e requisitos fixados 

e por fim a síntese da Bibliografia utilizada. 

 diversos elementos com a seguinte organização e conteúdos

Anexo 1, a declaração de impacte ambiental (DIA) 

Anexo 2, as evidências dos contactos com as entidades, correspondendo a reuniões e a 

correspondência trocada no âmbito deste projeto. 

Anexo 3, os elementos de projeto, incluindo tanto as peças de projeto de execução como da fase de 

relevantes para o entendimento geral do projeto e resposta às condicionantes e medidas 

Assim relativamente ao projeto, juntam-se as peças escritas e desenhadas que

descrição de projeto feita no Capítulo 3 do Relatório Base, completam e ilustram as respostas à DIA.

encontram-se organizadas por: viadutos (Anexo 3.1); reforço dos pórticos dos 

; Estação Campo Grande (Anexo 3.2); Acesso à Torre Vicentina (Anexo 

eto de integração paisagística e urbana relativo a toda a área de intervenção (Anexo 

Dos estudos complementares ao projeto de execução desenvolvidos, juntam

Geotécnico (Anexo 3.3) e os elementos do projeto de serviços afetados (Anexo 3.4).

Nos elementos da fase de construção juntam-se os projetos de estaleiros e de desvios provisórios de 

(Anexo 3.6) e o plano de trabalhos (Anexo 3.7). 

Os demais elementos de projeto e pelos numerosos volumes que o constituem terão que ser 

peças de projeto que são também disponibilizadas, em complemento ao RECAPE

no índice geral deste relatório. 

Anexo 4, os estudos realizados relativos ao ruído e vibrações, nomeadamente a 

situação referência (Anexo 4.1), os impactes fase de construção (Anexo 4.2); e os impactes fase de 

estudos relativos ao património, nomeadamente o relatório do património 

(Anexo 5.1); o plano de salvaguarda patrimonial (Anexo 5.2); e a avaliação dos valores patrimoniais 

património paleontológico (Anexo 5.3). 

Estudo Paisagem (ICOMOS). 
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de Medidas de Minimização Adicionais consideradas adequadas e resultantes do decorrer dos trabalhos do 

Conclusões, que apresentam 

dos principais aspetos desenvolvidos e conclusões sobre o cumprimento das condições e requisitos fixados 

diversos elementos com a seguinte organização e conteúdos: 

Anexo 2, as evidências dos contactos com as entidades, correspondendo a reuniões e a 

Anexo 3, os elementos de projeto, incluindo tanto as peças de projeto de execução como da fase de 

relevantes para o entendimento geral do projeto e resposta às condicionantes e medidas 

que, juntamente com a 

do Relatório Base, completam e ilustram as respostas à DIA. 

; reforço dos pórticos dos 

Acesso à Torre Vicentina (Anexo 

urbana relativo a toda a área de intervenção (Anexo 

, juntam-se ainda Estudo 

e os elementos do projeto de serviços afetados (Anexo 3.4). 

se os projetos de estaleiros e de desvios provisórios de 

Os demais elementos de projeto e pelos numerosos volumes que o constituem terão que ser 

que são também disponibilizadas, em complemento ao RECAPE, e 

Anexo 4, os estudos realizados relativos ao ruído e vibrações, nomeadamente a caraterização 

situação referência (Anexo 4.1), os impactes fase de construção (Anexo 4.2); e os impactes fase de 

estudos relativos ao património, nomeadamente o relatório do património 

avaliação dos valores patrimoniais 
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 Anexo 7, o relatório com os resultados da campanha de amostragem realizada,

caracterização da qualidade dos solos 

 Anexo 8, apresenta a reavaliação de impactes, com a atualização da informação desenvolvida no 

Estudo de Impacte Ambiental em fase de Estudo Prévio.

 Anexo 9, apresenta o plano geral de monitorização, q

relativos ao Ruído e Vibrações

 Anexo 10, inclui os planos para a fase de construção

na DIA, nomeadamente: o 

designado como Plano e Programa de Gestão Ambiental

acessos da obra, incluindo

de escavação sobrantes e central de betão (Anexo 10.2); o Programa de Instrumentação e 

Observação (Anexo 10.3); o Plano de Emergência (incluindo as Emergências Ambientais) (Anexo 

10.4); o Plano de Comunicação 

Plano de Gestão de Efluentes e Resíduos (Anexo 10.7

Gestão de Efluentes e o Plano de Gestão de Resíduos

 Anexo 11, inclui os planos para a fase 

nomeadamente: o Procedimento de Controlo Operacional de Aspetos Ambientais (Anexo 11.1); os 

Procedimentos de Gestão Emergências Ambientais (Anexo 11.2); o Plano de Emergência (Anexo 

11.3); Sistema de Segurança e Vigilância (Anexo 11.4); Plano de Manutenção Preventiva (Anexo 11.5).

 

 

o relatório com os resultados da campanha de amostragem realizada,

caracterização da qualidade dos solos a escavar. 

Anexo 8, apresenta a reavaliação de impactes, com a atualização da informação desenvolvida no 

e Impacte Ambiental em fase de Estudo Prévio. 

apresenta o plano geral de monitorização, que inclui, os programas de monitorização 

e Vibrações. 

Anexo 10, inclui os planos para a fase de construção desenvolvidos para dar resposta 

nomeadamente: o Plano de Acompanhamento Ambiental de Obra (Anexo 10.1

designado como Plano e Programa de Gestão Ambiental); o Programa de Circulação, com o plano de 

acessos da obra, incluindo, de entre outros, a circulação de e para os locais

de escavação sobrantes e central de betão (Anexo 10.2); o Programa de Instrumentação e 

(Anexo 10.3); o Plano de Emergência (incluindo as Emergências Ambientais) (Anexo 

10.4); o Plano de Comunicação (Anexo 10.5); o Plano de Formação e Sensibilização (Anexo 10.6) e o 

Plano de Gestão de Efluentes e Resíduos (Anexo 10.7, aqui dividido em dois planos: o Plano de 

Gestão de Efluentes e o Plano de Gestão de Resíduos).  

Anexo 11, inclui os planos para a fase de exploração dando resposta ao solicitado na DIA, 

Procedimento de Controlo Operacional de Aspetos Ambientais (Anexo 11.1); os 

Procedimentos de Gestão Emergências Ambientais (Anexo 11.2); o Plano de Emergência (Anexo 

ança e Vigilância (Anexo 11.4); Plano de Manutenção Preventiva (Anexo 11.5).
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o relatório com os resultados da campanha de amostragem realizada, relativamente à 

Anexo 8, apresenta a reavaliação de impactes, com a atualização da informação desenvolvida no 

os programas de monitorização 

desenvolvidos para dar resposta ao solicitado 

Plano de Acompanhamento Ambiental de Obra (Anexo 10.1 e aqui 

); o Programa de Circulação, com o plano de 

is de depósito final de solos 

de escavação sobrantes e central de betão (Anexo 10.2); o Programa de Instrumentação e 

(Anexo 10.3); o Plano de Emergência (incluindo as Emergências Ambientais) (Anexo 

(Anexo 10.5); o Plano de Formação e Sensibilização (Anexo 10.6) e o 

, aqui dividido em dois planos: o Plano de 

de exploração dando resposta ao solicitado na DIA, 

Procedimento de Controlo Operacional de Aspetos Ambientais (Anexo 11.1); os 

Procedimentos de Gestão Emergências Ambientais (Anexo 11.2); o Plano de Emergência (Anexo 

ança e Vigilância (Anexo 11.4); Plano de Manutenção Preventiva (Anexo 11.5). 
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1. ENQUADRAMENTO PRÉVIO 

Ao longo de vários anos foram desenvolvidos diversos estudos para o

Metropolitano de Lisboa, consolidados 

2020”, aprovado por Despacho do Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicação

11 de setembro de 2009. A expansão preconizada contemplava o 

Rede, com a construção de grandes extensões de 

um conjunto de intervenções visando

Operação Circular (anel verde), situação que iria melhorar significativamente o serviço prestado.

Neste âmbito foi assim feita a “Definição de uma hierarquia de prioridades de execução dos prol

previstos no Plano de Expansão da Rede do ML”, 

prolongamento da Linha Amarela entre o Rato e o Cais do Sodré, sob forma de um anel envolvente da zona 

central da cidade de Lisboa.  

Note-se que apesar deste Plano de Expansão da Rede do Metropolitano de Lisboa

muito mais vasto do que o prolongamento entre o Rato e o Cais do Sodré e a 

prioridade de execução, todos os estudos seguintes incidiram

Viabilidade do Projeto em análise sido desenvolvido em várias fases.

No Estudo de Extensão da Rede do Metro de Lisboa

soluções alternativas, com diferentes corred

da Estrela e de Santos e diversas possibilidades (número e localização) para as 

inicialmente três hipóteses de traçado e quatro 

privilegiadas de localização das estações, 

então retidos dois cenários de operação da rede

duas novas hipóteses de traçado entre o Rato e o Cais do Sodré 

posições para as duas estações previstas. 

de viadutos de ligação no Campo Grande, tendo

Posteriormente, em 2017, os resultados dos estudos de análise de viabilidade financeira e económica e a 

matriz comparativa apontaram como a solução que melhor responde aos objetivos do projeto alternativa d

traçado para a extensão entre o Rato e o Cais do Sodré

de Operação em Anel (Linha Circular Campo Grande/Cais do Sodré/Campo Grande) e ficando a Linha 

Amarela em “J”, explorada apenas entre Odivelas e Telheiras.

 

CAPÍTULO 2 

ANTECEDENTES  

Ao longo de vários anos foram desenvolvidos diversos estudos para o Plano de Expansão da Rede do 

consolidados no “Plano de Expansão da Rede do Metropolitano de Lisboa

Despacho do Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicação

A expansão preconizada contemplava o prolongamento das quatro

grandes extensões de novas linhas e de (muitas) novas estações, incluindo ainda 

visando a criação de uma linha central e estruturante da rede com uma 

Operação Circular (anel verde), situação que iria melhorar significativamente o serviço prestado.

a “Definição de uma hierarquia de prioridades de execução dos prol

previstos no Plano de Expansão da Rede do ML”, e cujas conclusões apontaram para a prioridade do 

prolongamento da Linha Amarela entre o Rato e o Cais do Sodré, sob forma de um anel envolvente da zona 

Plano de Expansão da Rede do Metropolitano de Lisboa, aprovado em 2009

muito mais vasto do que o prolongamento entre o Rato e o Cais do Sodré e a linha circular

, todos os estudos seguintes incidiram sobre esta prioridade e tendo o Estudo de 

sido desenvolvido em várias fases. 

No Estudo de Extensão da Rede do Metro de Lisboa, e da análise efetuada em 2016, foram

ivas, com diferentes corredores e traçados entre o Rato e o Cais Sodré para servir as zonas 

diversas possibilidades (número e localização) para as estações

três hipóteses de traçado e quatro cenários de operação. Da análise resultaram duas posições 

as de localização das estações, na Estrela e em Santos. Para estas duas posições de

cenários de operação da rede, a Linha circular e Linhas independentes, 

entre o Rato e o Cais do Sodré e, em cada uma delas, as

as duas estações previstas. Para a operação em anel verde serão necessários dois novos troços 

de viadutos de ligação no Campo Grande, tendo-se procedido à definição dos mesmos. 

m 2017, os resultados dos estudos de análise de viabilidade financeira e económica e a 

a solução que melhor responde aos objetivos do projeto alternativa d

ão entre o Rato e o Cais do Sodré designada como Hipótese 4 retida para um Cenário 

de Operação em Anel (Linha Circular Campo Grande/Cais do Sodré/Campo Grande) e ficando a Linha 

Amarela em “J”, explorada apenas entre Odivelas e Telheiras. 
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Plano de Expansão da Rede do 

no “Plano de Expansão da Rede do Metropolitano de Lisboa 2010-

Despacho do Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicação (MOPTC), de 

quatro linhas atuais da 

estações, incluindo ainda 

a criação de uma linha central e estruturante da rede com uma 

Operação Circular (anel verde), situação que iria melhorar significativamente o serviço prestado. 

a “Definição de uma hierarquia de prioridades de execução dos prolongamentos 

para a prioridade do 

prolongamento da Linha Amarela entre o Rato e o Cais do Sodré, sob forma de um anel envolvente da zona 

aprovado em 2009, ser 

linha circular, sendo esta a 

esta prioridade e tendo o Estudo de 

, foram avaliadas diversas 

entre o Rato e o Cais Sodré para servir as zonas 

estações. Consideraram-se 

resultaram duas posições 

estas duas posições de estações foram 

Linha circular e Linhas independentes, e foram detalhadas 

, em cada uma delas, as correspondentes 

Para a operação em anel verde serão necessários dois novos troços 

 

m 2017, os resultados dos estudos de análise de viabilidade financeira e económica e a 

a solução que melhor responde aos objetivos do projeto alternativa de 

retida para um Cenário 

de Operação em Anel (Linha Circular Campo Grande/Cais do Sodré/Campo Grande) e ficando a Linha 
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Note-se que na análise comparativa dos traçados entre o Rato e o Cais do Sodré foram tidas em 

consideração as questões patrimoniais

dos locais das obras à superfície (estações e poços de ventilação). 

Tendo estes resultados sido submetido

prossecução dos estudos e demais procedimentos necessários com vista a preparação do processo de 

expansão do ML consubstanciada na expansão Rato

zona central de Lisboa”. No seguimento desta decisão, o ML deu início a fase de conceção desta extensão, 

consubstanciada num “Programa Base”, seguindo

que foi sujeito a procedimento de AIA.

O prolongamento entre a Estação 

incluindo as Novas Ligações nos Viadutos do Campo Grande, pretende promover um reforço da 

conetividade entre as Linhas Verd

com as duas novas estações Estrela e Santos, mas também por permitir uma circulação mais cómoda por 

anulação da necessidade de troca de linha na atual estação Campo Grande, visando 

sustentabilidade de um grande sistema distribuidor na cidade de Lisboa.

Complementarmente à expansão da rede, a oferta do ML será também melhorada através de uma redução 

do intervalo entre comboios. O Estudo de Tráfego elaborado permitiu conclui

esperado com a implementação da Linha Circular é o acréscimo de passageiros que ainda não utilizam 

rede de metropolitano porque a sua cadeia de viagens é atualmente muito penalizadora. Assim, este Estudo 

conclui que a solução em avaliação (rede atual com o prolongamento operado em Linha Circular) permite 

um ganho de cerca de 9 milhões de novos passageiros logo no primeiro ano de operação. No período de 30 

anos de operação serão captados mais 318 milhões de passageiros do que co

A necessidade do presente projeto dos Viadutos do Campo Grande decorre assim da Ope

seja, do fecho, a norte, da Linha Verde para a exploração em sistema circular na zona central de Lisboa para 

concretização dos objetivos do Projeto. De referir ainda que os viadutos existentes no Campo Grande não 

serão desativados, e não será eliminada na via

Amarela, tal como realizada atualmente

tratarem-se de viadutos de ligação entre viadutos já existentes, de pequena extensão e já com vários 

condicionamentos ao traçado, não foi possível estabelecer alternativas.

2. PROCEDIMENTO DE AIA EM FASE DE ESTUDO PR

O Metropolitano de Lisboa, E.P.E., na qualidade 

respetivo Estudo de Impacte Ambiental relativo ao pr

Amarela) e a Estacão Cais do Sodré (Linha Verde), incluindo as Novas Ligaçõe

à Agência Portuguesa do Ambiente (APA),

 

álise comparativa dos traçados entre o Rato e o Cais do Sodré foram tidas em 

as questões patrimoniais, e também sociais, que tiveram influência nomeadamente na escolha 

dos locais das obras à superfície (estações e poços de ventilação).  

sido submetidos à Tutela, em 10 de abril de 2017 foi dada

prossecução dos estudos e demais procedimentos necessários com vista a preparação do processo de 

expansão do ML consubstanciada na expansão Rato- Cais do Sodré, concretizado numa linha circular na 

zona central de Lisboa”. No seguimento desta decisão, o ML deu início a fase de conceção desta extensão, 

consubstanciada num “Programa Base”, seguindo-se o desenvolvimento do correspondente Estudo Prévio, 

ito a procedimento de AIA. 

Estação Rato (atual Linha Amarela) e a Estação Cais do Sodré (

incluindo as Novas Ligações nos Viadutos do Campo Grande, pretende promover um reforço da 

conetividade entre as Linhas Verde e Amarela, melhorar o atual serviço, não só por ir servir uma nova zona, 

duas novas estações Estrela e Santos, mas também por permitir uma circulação mais cómoda por 

anulação da necessidade de troca de linha na atual estação Campo Grande, visando 

sustentabilidade de um grande sistema distribuidor na cidade de Lisboa. 

Complementarmente à expansão da rede, a oferta do ML será também melhorada através de uma redução 

O Estudo de Tráfego elaborado permitiu concluir que o principal benefício 

esperado com a implementação da Linha Circular é o acréscimo de passageiros que ainda não utilizam 

porque a sua cadeia de viagens é atualmente muito penalizadora. Assim, este Estudo 

em avaliação (rede atual com o prolongamento operado em Linha Circular) permite 

um ganho de cerca de 9 milhões de novos passageiros logo no primeiro ano de operação. No período de 30 

anos de operação serão captados mais 318 milhões de passageiros do que com a manutenção da rede atual.

presente projeto dos Viadutos do Campo Grande decorre assim da Ope

da Linha Verde para a exploração em sistema circular na zona central de Lisboa para 

concretização dos objetivos do Projeto. De referir ainda que os viadutos existentes no Campo Grande não 

serão desativados, e não será eliminada na via-férrea a possibilidade de operação da Linha Verde e da Linha 

tal como realizada atualmente, caso se venha a justificar essa alteração.

se de viadutos de ligação entre viadutos já existentes, de pequena extensão e já com vários 

os ao traçado, não foi possível estabelecer alternativas. 

EM FASE DE ESTUDO PRÉVIO 

Metropolitano de Lisboa, E.P.E., na qualidade de entidade proponente, submeteu o Estudo Prévio e o 

respetivo Estudo de Impacte Ambiental relativo ao projeto do Prolongamento entre a Estacão Rato (Linha 

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

à Agência Portuguesa do Ambiente (APA), dando cumprimento ao Regime Jurídico de Avaliação de Impacte 
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álise comparativa dos traçados entre o Rato e o Cais do Sodré foram tidas em 

e também sociais, que tiveram influência nomeadamente na escolha 

foi dada a “concordância para a 

prossecução dos estudos e demais procedimentos necessários com vista a preparação do processo de 

é, concretizado numa linha circular na 

zona central de Lisboa”. No seguimento desta decisão, o ML deu início a fase de conceção desta extensão, 

se o desenvolvimento do correspondente Estudo Prévio, 

Cais do Sodré (atual Linha Verde), 

incluindo as Novas Ligações nos Viadutos do Campo Grande, pretende promover um reforço da 

e e Amarela, melhorar o atual serviço, não só por ir servir uma nova zona, 

duas novas estações Estrela e Santos, mas também por permitir uma circulação mais cómoda por 

anulação da necessidade de troca de linha na atual estação Campo Grande, visando a contínua 

Complementarmente à expansão da rede, a oferta do ML será também melhorada através de uma redução 

r que o principal benefício 

esperado com a implementação da Linha Circular é o acréscimo de passageiros que ainda não utilizam a 

porque a sua cadeia de viagens é atualmente muito penalizadora. Assim, este Estudo 

em avaliação (rede atual com o prolongamento operado em Linha Circular) permite 

um ganho de cerca de 9 milhões de novos passageiros logo no primeiro ano de operação. No período de 30 

m a manutenção da rede atual. 

presente projeto dos Viadutos do Campo Grande decorre assim da Operação em Anel, ou 

da Linha Verde para a exploração em sistema circular na zona central de Lisboa para 

concretização dos objetivos do Projeto. De referir ainda que os viadutos existentes no Campo Grande não 

de de operação da Linha Verde e da Linha 

, caso se venha a justificar essa alteração. Note-se que dado 

se de viadutos de ligação entre viadutos já existentes, de pequena extensão e já com vários 

de entidade proponente, submeteu o Estudo Prévio e o 

Prolongamento entre a Estacão Rato (Linha 

s nos Viadutos do Campo Grande 

dando cumprimento ao Regime Jurídico de Avaliação de Impacte 
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Ambiental (RJAIA), estabelecido pelo Decreto

pelo Decreto-lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro, dando início ao procedimento de AIA 

2018. 

O projeto foi sujeito a procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA),

alínea b), subalínea i), enquadrando-se em Áreas Sensíveis (AIA obrigatória 

Anexo II do RJAIA – “Linhas de elétrico, linhas de metropolitano aéreas e subterrâneas, linhas suspensas ou 

análogas de tipo específico, utilizadas exclusiva ou principalmente para transporte de passageiros.”

O processo de AIA teve início a 3 de abril de 2018.

qualidade de Autoridade de AIA, nomeou a Comissão de Avaliação (CA), constituída por representantes da 

própria APA e das seguintes entidades: Direção

Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo (CCDR LVT), Laboratório Nacional de 

Energia e Geologia, IP (LNEG), Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARS LVT), 

Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP), e o Centro de

Neves/Instituto Superior de Agronomia (CEABN/ISA).

A Comissão de Avaliação, em 21 de maio de 2018 e no decorrer da apreciação da Conformidade do EIA, 

considerou necessária a apresentação de elementos adicionais relativos aos 

Descrição do Projeto, à Conformidade do Projeto com os Instrumentos de Gestão Territorial e Planeamento e 

aos fatores ambientais Geomorfologia, Geologia, Riscos Geológicos, Recursos Hídricos, Adaptação às 

Alterações Climáticas, Ruído, Saúde, Património e Paisagem. Foram igualmente solicitadas correções ao 

Resumo Não Técnico.  

Estes elementos foram submetidos pelo proponente

RNT), tendo sido considerados que os mesmos davam de um 

tendo sido declarada a conformidade do EIA a 3 de julho de 2018.

Apesar da conformidade do EIA, a Comissão de Avaliação entendeu subsistirem ainda algumas questões / 

elementos por apresentar e esclarecer pelo que 

que permitissem esclarecer alguns pontos, tendo estes (Elementos Complementares) sido submetidos pelo 

proponente em agosto de 2018. 

O período de Consulta Pública decorreu durante 30 dias úteis entre

âmbito deste processo foram solicitados pareceres específicos às seguintes entidades externas:

 Câmara Municipal de Lisboa (CML);

 Infraestruturas de Portugal, S.A. (IP);

 Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANA/ANAC)

 Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional (DGRDN);

 Lisboagás GDL - Sociedade Distribuidora de Gás Natural de Lisboa, S.A.;

 

Ambiental (RJAIA), estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado e republicado 

B/2017, de 11 de dezembro, dando início ao procedimento de AIA 

procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), ao abrigo do artigo 1.º, n.º

se em Áreas Sensíveis (AIA obrigatória ≥ 1km), da alínea h), do n.

“Linhas de elétrico, linhas de metropolitano aéreas e subterrâneas, linhas suspensas ou 

, utilizadas exclusiva ou principalmente para transporte de passageiros.”

O processo de AIA teve início a 3 de abril de 2018. A Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA), na 

qualidade de Autoridade de AIA, nomeou a Comissão de Avaliação (CA), constituída por representantes da 

própria APA e das seguintes entidades: Direção-Geral do Património Cultural (DGPC), Comissão de 

Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo (CCDR LVT), Laboratório Nacional de 

Energia e Geologia, IP (LNEG), Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARS LVT), 

Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP), e o Centro de Ecologia Aplicada Prof. Baeta 

Neves/Instituto Superior de Agronomia (CEABN/ISA). 

A Comissão de Avaliação, em 21 de maio de 2018 e no decorrer da apreciação da Conformidade do EIA, 

considerou necessária a apresentação de elementos adicionais relativos aos Objetivos, Justificação e 

Descrição do Projeto, à Conformidade do Projeto com os Instrumentos de Gestão Territorial e Planeamento e 

aos fatores ambientais Geomorfologia, Geologia, Riscos Geológicos, Recursos Hídricos, Adaptação às 

ído, Saúde, Património e Paisagem. Foram igualmente solicitadas correções ao 

Estes elementos foram submetidos pelo proponente em junho de 2018 (Elementos Adicionais

RNT), tendo sido considerados que os mesmos davam de um modo geral resposta às lacunas e dúvidas, 

tendo sido declarada a conformidade do EIA a 3 de julho de 2018.  

Apesar da conformidade do EIA, a Comissão de Avaliação entendeu subsistirem ainda algumas questões / 

elementos por apresentar e esclarecer pelo que foi solicitada a apresentação de elementos complementares 

que permitissem esclarecer alguns pontos, tendo estes (Elementos Complementares) sido submetidos pelo 

O período de Consulta Pública decorreu durante 30 dias úteis entre 11 de julho e 22 de agosto de 2018.

âmbito deste processo foram solicitados pareceres específicos às seguintes entidades externas:

Câmara Municipal de Lisboa (CML); 

Infraestruturas de Portugal, S.A. (IP); 

Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANA/ANAC); 

Geral de Recursos da Defesa Nacional (DGRDN); 

Sociedade Distribuidora de Gás Natural de Lisboa, S.A.; 
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B/2013, de 31 de outubro, alterado e republicado 

B/2017, de 11 de dezembro, dando início ao procedimento de AIA a 16 de julho de 

ao abrigo do artigo 1.º, n.º  3, 

≥ 1km), da alínea h), do n.º 10, do 

“Linhas de elétrico, linhas de metropolitano aéreas e subterrâneas, linhas suspensas ou 

, utilizadas exclusiva ou principalmente para transporte de passageiros.” 

ncia Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA), na 

qualidade de Autoridade de AIA, nomeou a Comissão de Avaliação (CA), constituída por representantes da 

Geral do Património Cultural (DGPC), Comissão de 

Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo (CCDR LVT), Laboratório Nacional de 

Energia e Geologia, IP (LNEG), Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARS LVT), 

Ecologia Aplicada Prof. Baeta 

A Comissão de Avaliação, em 21 de maio de 2018 e no decorrer da apreciação da Conformidade do EIA, 

Objetivos, Justificação e 

Descrição do Projeto, à Conformidade do Projeto com os Instrumentos de Gestão Territorial e Planeamento e 

aos fatores ambientais Geomorfologia, Geologia, Riscos Geológicos, Recursos Hídricos, Adaptação às 

ído, Saúde, Património e Paisagem. Foram igualmente solicitadas correções ao 

Elementos Adicionais e reedição do 

modo geral resposta às lacunas e dúvidas, 

Apesar da conformidade do EIA, a Comissão de Avaliação entendeu subsistirem ainda algumas questões / 

foi solicitada a apresentação de elementos complementares 

que permitissem esclarecer alguns pontos, tendo estes (Elementos Complementares) sido submetidos pelo 

11 de julho e 22 de agosto de 2018. No 

âmbito deste processo foram solicitados pareceres específicos às seguintes entidades externas: 
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 Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM);

 Empresa Portuguesa das Águas Livres, S.A. (EPAL);

 Eletricidade de Portugal e Rede 

A 16 de novembro de 2018, tendo por base o Parecer da Comissão de Avaliação e o Relatório da Consulta 

Pública, foi emitida Declaração de Impacte Ambiental favorável ao projeto e condicionada ao cumprimento 

dos termos e condições impostas na mesma.

3. CONCURSO DE PROJETO E CONSTRUÇÃO

Conforme descrito atrás nos antecedentes

Metropolitano de Lisboa – Ligação das Linhas Amarela e Verde

realizados concluíram como sendo a mais vantajosa. Assim, 

(Grupo para a Expansão da Rede 

Programa Base, seguindo-se o desenvolvimento do correspondente Estudo Prévio

2017. Durante a fase de Estudo Prévio 

entre o Rato e o Cais do Sodré 

desenvolvimento do Estudo de Impacte Ambiental

Estudo Prévio sido sujeito a procedimento de AIA

Dada a extensão e complexidade do projeto e 

e de forma a otimizar temporalmente a sua concretização, 

Estacão Rato (Linha Amarela) e a Estacão Cais do Sodré (Linha Verde), incluindo as Novas Ligaçõe

Viadutos do Campo Grande em Lotes, conforme se apresenta na 

Assim, em 2019, foi inicialmente lançado o concurso limitado por prévia quali

«Empreitada de Projeto e Construção dos Toscos no âmbito da concretização do Plano de Expansão do 

Metropolitano de Lisboa – Prolongamento das Linhas Amarela e Verde (Rato 

001/2019-DLO/ML.  

A Empreitada objeto deste procedimento foi dividida em dois lotes: o 

término da Estação Rato e o tímpano norte da Estação Santos, do PK 0+0 ao PK

Execução dos toscos entre a Estação Santos e o té

1+984,292; tendo cada um destes lotes dado origem a um contrato distinto. O Lote 1 

cuja construção se desenvolve integralmente em túnel NATM (subterrâneo)

estando inseridos, neste lote, o PV 208, já existente, a nova Estação Estrela e o PV213. Já no Lote 2, a 

construção do túnel é subterrânea, até à zona da Av. 24 de julho, passando então a céu aberto, e inclui a 

construção da nova Estação Santos, o PV 218 e

 

Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM); 

Empresa Portuguesa das Águas Livres, S.A. (EPAL); 

Eletricidade de Portugal e Rede Elétrica Nacional (EDP/REN). 

tendo por base o Parecer da Comissão de Avaliação e o Relatório da Consulta 

Pública, foi emitida Declaração de Impacte Ambiental favorável ao projeto e condicionada ao cumprimento 

s impostas na mesma. 

E CONSTRUÇÃO 

nos antecedentes, a solução de traçado apresentada para o 

Ligação das Linhas Amarela e Verde é a que corresponde à solução que os estudos 

realizados concluíram como sendo a mais vantajosa. Assim, e após aprovação da Tuela,

(Grupo para a Expansão da Rede – Unidade Orgânica do ML) iniciou o desenvolvimento da

se o desenvolvimento do correspondente Estudo Prévio

Durante a fase de Estudo Prévio foram ainda estudadas algumas alternativas

e o Cais do Sodré (soluções construtivas e localização de acessos), inclusive durante o 

Estudo de Impacte Ambiental e decorrentes do contacto com as entidades, 

sujeito a procedimento de AIA. 

Dada a extensão e complexidade do projeto e da sua construção, as diferentes áreas geográficas abrangidas 

e de forma a otimizar temporalmente a sua concretização, o ML dividiu o projeto do 

Estacão Rato (Linha Amarela) e a Estacão Cais do Sodré (Linha Verde), incluindo as Novas Ligaçõe

em Lotes, conforme se apresenta na Figura 2. 

Assim, em 2019, foi inicialmente lançado o concurso limitado por prévia qualificação para a execução da 

Empreitada de Projeto e Construção dos Toscos no âmbito da concretização do Plano de Expansão do 

Prolongamento das Linhas Amarela e Verde (Rato – 

A Empreitada objeto deste procedimento foi dividida em dois lotes: o Lote 1 – Execução dos toscos entre o 

término da Estação Rato e o tímpano norte da Estação Santos, do PK 0+0 ao PK

Execução dos toscos entre a Estação Santos e o término da Estação Cais do Sodré, do PK

1+984,292; tendo cada um destes lotes dado origem a um contrato distinto. O Lote 1 

se desenvolve integralmente em túnel NATM (subterrâneo) desde a

estando inseridos, neste lote, o PV 208, já existente, a nova Estação Estrela e o PV213. Já no Lote 2, a 

construção do túnel é subterrânea, até à zona da Av. 24 de julho, passando então a céu aberto, e inclui a 

construção da nova Estação Santos, o PV 218 e o novo átrio da Estação Cais do Sodré
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tendo por base o Parecer da Comissão de Avaliação e o Relatório da Consulta 

Pública, foi emitida Declaração de Impacte Ambiental favorável ao projeto e condicionada ao cumprimento 

de traçado apresentada para o Plano de Expansão do 

é a que corresponde à solução que os estudos 

após aprovação da Tuela, o ML, através do GER 

Unidade Orgânica do ML) iniciou o desenvolvimento da extensão pelo 

se o desenvolvimento do correspondente Estudo Prévio no segundo semestre de 

studadas algumas alternativas, todas relativas ao troço 

ão de acessos), inclusive durante o 

e decorrentes do contacto com as entidades, tendo este 

as diferentes áreas geográficas abrangidas 

o ML dividiu o projeto do Prolongamento entre a 

Estacão Rato (Linha Amarela) e a Estacão Cais do Sodré (Linha Verde), incluindo as Novas Ligações nos 

ficação para a execução da 

Empreitada de Projeto e Construção dos Toscos no âmbito da concretização do Plano de Expansão do 

 Cais do Sodré)» - Proc. n.º 

Execução dos toscos entre o 

término da Estação Rato e o tímpano norte da Estação Santos, do PK 0+0 ao PK 1+313,729; e o Lote 2 – 

rmino da Estação Cais do Sodré, do PK 1+313,729 ao PK 

1+984,292; tendo cada um destes lotes dado origem a um contrato distinto. O Lote 1 corresponde ao troço 

desde a Estação do Rato e 

estando inseridos, neste lote, o PV 208, já existente, a nova Estação Estrela e o PV213. Já no Lote 2, a 

construção do túnel é subterrânea, até à zona da Av. 24 de julho, passando então a céu aberto, e inclui a 

novo átrio da Estação Cais do Sodré. 
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Figura 2 – Prolongamento entre a Estacão Rato (Linha Amarela) e a Estacão Cais do Sodré (Linha 

Verde), incluindo as Novas Ligações nos Viadutos do Campo Grande

 

Prolongamento entre a Estacão Rato (Linha Amarela) e a Estacão Cais do Sodré (Linha 

Verde), incluindo as Novas Ligações nos Viadutos do Campo Grande

 

  pág. 28/265 

 

Prolongamento entre a Estacão Rato (Linha Amarela) e a Estacão Cais do Sodré (Linha 

Verde), incluindo as Novas Ligações nos Viadutos do Campo Grande 
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Posteriormente, ainda em 2019, foi lançado um segundo 

execução da Empreitada de Projeto e Construção dos Toscos, Acabamentos e Sistemas no âmbito da 

concretização do Plano de Expansão do Metropolitano de Lisboa 

- Viadutos do Campo-Grande» - 

da construção de troços em viaduto de ligação entre as atuais Linhas Verde e Amarela, 

linha circular, a norte. 

Dado este enquadramento para a concretização 

das Linhas Amarela e Verde, foi proposta pelo ML à Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e Comissão de 

Avaliação (reunião realizada a 15/06/2020)

um por cada um dos Lotes. Cada RECAPE

da DIA aplicáveis ao projeto de cada empreitada e

uma DCAPE por Lote.  

Note-se que, em termos de delimitação geográfica, o Lote 3, objeto do presente RECAPE, corresponde no 

EIA à zona identificada como ‘Zona B’.

Com este enquadramento, também o desenvolvimento de cada RECAPE, acompanhando o desenvolvimento 

do respetivo anteprojeto e projeto

Empreitadas de Projeto e Construção

 

 

ainda em 2019, foi lançado um segundo concurso limitado por prévia qualificação para a 

Empreitada de Projeto e Construção dos Toscos, Acabamentos e Sistemas no âmbito da 

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

 Proc. n.º 126/2019-DLO/ML, correspondente ao 

da construção de troços em viaduto de ligação entre as atuais Linhas Verde e Amarela, 

Dado este enquadramento para a concretização do Plano de Expansão do Metropolitano de Lisboa 

, foi proposta pelo ML à Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e Comissão de 

Avaliação (reunião realizada a 15/06/2020) a realização de três RECAPE independentes

. Cada RECAPE trata de forma autónoma os requisitos, condicionantes e medidas 

ao projeto de cada empreitada e respetiva delimitação geográfica

se que, em termos de delimitação geográfica, o Lote 3, objeto do presente RECAPE, corresponde no 

EIA à zona identificada como ‘Zona B’. 

ambém o desenvolvimento de cada RECAPE, acompanhando o desenvolvimento 

projeto de execução, se encontra integrado no contrato de cada uma das 

de Projeto e Construção. 
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concurso limitado por prévia qualificação para a 

Empreitada de Projeto e Construção dos Toscos, Acabamentos e Sistemas no âmbito da 

nto das Linhas Amarela e Verde 

, correspondente ao Lote 3. Este Lote 3, através 

da construção de troços em viaduto de ligação entre as atuais Linhas Verde e Amarela, permite o fecho da 

Plano de Expansão do Metropolitano de Lisboa – Ligação 

, foi proposta pelo ML à Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e Comissão de 

a realização de três RECAPE independentes, mas complementares, 

trata de forma autónoma os requisitos, condicionantes e medidas 

respetiva delimitação geográfica, com vista à obtenção de 

se que, em termos de delimitação geográfica, o Lote 3, objeto do presente RECAPE, corresponde no 

ambém o desenvolvimento de cada RECAPE, acompanhando o desenvolvimento 

no contrato de cada uma das 
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DESCRIÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO PR

1. ENQUADRAMENTO GERAL 

O projeto localiza-se integralmente na freguesia do Lumiar em Lisboa, 

O projeto corresponde a dois novos troços de ligação 

Verde imediatamente para poente da Estação Campo Grande

para nascente e ao reforço dos pórticos de amarração dos viadutos existentes também a nascente (

adaptado de VDCG TXD PE STR VDT 000 DW

O viaduto de ligação VL1, com cerca de 157

da Linha Verde e o viaduto existente da Linha Amarela, integrando e fechando a Linha Verde em anel (Anel 

Verde / Nova Linha Verde). Este viaduto VL1 é constituído por um 

estruturais, apoiados em quatro pilares

seguido de laje de plataforma que se justapõe à laje existente. 

de 6,25 m no Tramo 1, junto ao primeiro apoio, decrescendo sucessivamente até à zona do encontro (altura 

mínima), com pouco mais de 3 m acima terreno natural.

O viaduto de ligação VL2, com cerca de 411

Universitária da Linha Amarela ao viaduto do troço Campo Grande 

estabelecendo a Linha Amarela em J (Nova Linha Amarela Odivelas 

dividido em dois módulos estruturais, que assentam 

do VL1. Em termos de vãos livres entre o terreno natural e a estrutura do viaduto, 

existentes ao traçado apresenta várias oscilações, sendo a altura máxima acima do solo de cer

junto ao nó de saída da Avenida Padre Cruz

Terminal Rodoviário, e naturalmente junto ao encontro, 

Em ambos os viadutos, a estrutura d

cilíndricos, mantendo a geometria exterior das vigas

viadutos existentes no Campo Grande. Para as fundações dos pilares 

soluções de fundação indireta através da execução de estacas moldadas

encastradas no miocénico competente, conforme estudos geológico

 

CAPÍTULO 3 

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO

se integralmente na freguesia do Lumiar em Lisboa, na zona do Campo Grande.

corresponde a dois novos troços de ligação em viaduto entre as atuais Linha Amarela e Linha 

Verde imediatamente para poente da Estação Campo Grande e ainda à ampliação da Estação 

o reforço dos pórticos de amarração dos viadutos existentes também a nascente (

DW 89002 incluído no Tomo II, sem escala).  

VL1, com cerca de 157 m de extensão, faz a ligação diagonal entre o viaduto existente 

da Linha Verde e o viaduto existente da Linha Amarela, integrando e fechando a Linha Verde em anel (Anel 

Este viaduto VL1 é constituído por um troço em viaduto, com dois módulos 

apoiados em quatro pilares, e um encontro, com uma viga de estribo para apoio do tabuleiro, 

seguido de laje de plataforma que se justapõe à laje existente. Tem uma altura máxima livre acima do solo 

no Tramo 1, junto ao primeiro apoio, decrescendo sucessivamente até à zona do encontro (altura 

m acima terreno natural. 

VL2, com cerca de 411 m de extensão, faz a ligação do troço Campo Grande 

ersitária da Linha Amarela ao viaduto do troço Campo Grande – Telheiras da Linha Verde, integrando e 

estabelecendo a Linha Amarela em J (Nova Linha Amarela Odivelas – Telheiras). Também este viaduto VL2 é 

dividido em dois módulos estruturais, que assentam sobre 14 pilares, e um encontro com estrutura similar à 

entre o terreno natural e a estrutura do viaduto, dadas as condicionantes 

várias oscilações, sendo a altura máxima acima do solo de cer

junto ao nó de saída da Avenida Padre Cruz, e a altura mínima de cerca de 3,5 m, numa 

unto ao encontro, com cerca de 1,5 m de altura acima do solo. 

estrutura dos tabuleiros (em nervuras de betão aligeiradas com vazamentos 

cilíndricos, mantendo a geometria exterior das vigas-caixão) e dos pilares (fustes e capitéis) 

viadutos existentes no Campo Grande. Para as fundações dos pilares e dos encontros 

soluções de fundação indireta através da execução de estacas moldadas, de modo a serem devidamente 

no miocénico competente, conforme estudos geológico-geotécnicos realizados.
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OJETO DE EXECUÇÃO 

na zona do Campo Grande. 

entre as atuais Linha Amarela e Linha 

a Estação Campo Grande 

o reforço dos pórticos de amarração dos viadutos existentes também a nascente (Figura 3, 

m de extensão, faz a ligação diagonal entre o viaduto existente 

da Linha Verde e o viaduto existente da Linha Amarela, integrando e fechando a Linha Verde em anel (Anel 

troço em viaduto, com dois módulos 

e um encontro, com uma viga de estribo para apoio do tabuleiro, 

em uma altura máxima livre acima do solo 

no Tramo 1, junto ao primeiro apoio, decrescendo sucessivamente até à zona do encontro (altura 

m de extensão, faz a ligação do troço Campo Grande – Cidade 

Telheiras da Linha Verde, integrando e 

Também este viaduto VL2 é 

sobre 14 pilares, e um encontro com estrutura similar à 

dadas as condicionantes 

várias oscilações, sendo a altura máxima acima do solo de cerca de 6,7 m, 

numa zona livre na área do 

m de altura acima do solo.  

em nervuras de betão aligeiradas com vazamentos 

pilares (fustes e capitéis) replicam a dos 

dos encontros serão adotadas 

de modo a serem devidamente 

geotécnicos realizados. 
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Figura 3 – Implantação geral do projeto 
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Ainda da inserção do viaduto VL1 na linha existente, também o cais da Estação Campo Grande terá que ser 

deslocado para nascente, cerca de 16,5

estação, na mesma extensão. Este prolongamento será feito apenas

(atual Linha Amarela, futuro Anel), ou seja nos cais sul central, 

estação, sendo desenvolvido em viaduto suportado por pilares e mantendo no e

e estruturas da atual estação. 

Os dois novos viadutos de ligação desenvolvem

situando-se sobre o ‘novo’ Terminal Rodoviário do Campo Grande da CML e outras

estruturantes e até depois do nó rodoviário de acesso exclusivo a transportes públicos da Avenida Padre 

Cruz. 

Já as intervenções no lado nascente da Estação Campo Grande, para ampliação do cais, desenvolvem

sensivelmente sobre o passeio e a Rua Cipriano Dou

de fixação dos viadutos, que se situam entre as ruas Cipriano Dourado, Fernando Curado Ribeiro e Actor 

António Silva, e para nascente, a Alameda das Linhas de Torres, interferirão com o passeio e um 

estacionamento da Concessionária EMPARK.

Trata-se de uma zona urbanizada consolidada da cidade, com forte concentração de serviços, equipamentos 

de ensino e áreas residenciais, a Sul do Estádio José Alvalade. Simultaneamente toda esta área consti

importante zona de acesso à zona mais central da cidade, com vias rodoviárias estruturantes, utilizadas tanto 

pelos transportes coletivos, como individuais, e constituindo igualmente um importante interface 

Metropolitano / Carris / Transportes Rodo

  

 

Ainda da inserção do viaduto VL1 na linha existente, também o cais da Estação Campo Grande terá que ser 

 m, com o consequente prolongamento e ampliação de parte da atual 

e prolongamento será feito apenas na designada Estação Campo Grande I 

ou seja nos cais sul central, e não ao longo de todo o alçado nascente da 

estação, sendo desenvolvido em viaduto suportado por pilares e mantendo no essencial o restante desenho 

Os dois novos viadutos de ligação desenvolvem-se desde a Estação Campo Grande na direção poente, 

se sobre o ‘novo’ Terminal Rodoviário do Campo Grande da CML e outras

até depois do nó rodoviário de acesso exclusivo a transportes públicos da Avenida Padre 

Já as intervenções no lado nascente da Estação Campo Grande, para ampliação do cais, desenvolvem

sensivelmente sobre o passeio e a Rua Cipriano Dourado; e a intervenção de reforço estrutural dos pórticos 

de fixação dos viadutos, que se situam entre as ruas Cipriano Dourado, Fernando Curado Ribeiro e Actor 

António Silva, e para nascente, a Alameda das Linhas de Torres, interferirão com o passeio e um 

estacionamento da Concessionária EMPARK. 

se de uma zona urbanizada consolidada da cidade, com forte concentração de serviços, equipamentos 

de ensino e áreas residenciais, a Sul do Estádio José Alvalade. Simultaneamente toda esta área consti

importante zona de acesso à zona mais central da cidade, com vias rodoviárias estruturantes, utilizadas tanto 

pelos transportes coletivos, como individuais, e constituindo igualmente um importante interface 

Metropolitano / Carris / Transportes Rodoviários Suburbanos (Interface Campo Grande).
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Ainda da inserção do viaduto VL1 na linha existente, também o cais da Estação Campo Grande terá que ser 

m, com o consequente prolongamento e ampliação de parte da atual 

na designada Estação Campo Grande I 

e não ao longo de todo o alçado nascente da 

ssencial o restante desenho 

se desde a Estação Campo Grande na direção poente, 

se sobre o ‘novo’ Terminal Rodoviário do Campo Grande da CML e outras vias rodoviárias 

até depois do nó rodoviário de acesso exclusivo a transportes públicos da Avenida Padre 

Já as intervenções no lado nascente da Estação Campo Grande, para ampliação do cais, desenvolvem-se 

rado; e a intervenção de reforço estrutural dos pórticos 

de fixação dos viadutos, que se situam entre as ruas Cipriano Dourado, Fernando Curado Ribeiro e Actor 

António Silva, e para nascente, a Alameda das Linhas de Torres, interferirão com o passeio e um parque de 

se de uma zona urbanizada consolidada da cidade, com forte concentração de serviços, equipamentos 

de ensino e áreas residenciais, a Sul do Estádio José Alvalade. Simultaneamente toda esta área constitui uma 

importante zona de acesso à zona mais central da cidade, com vias rodoviárias estruturantes, utilizadas tanto 

pelos transportes coletivos, como individuais, e constituindo igualmente um importante interface 

viários Suburbanos (Interface Campo Grande). 
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2. CARACTERIZAÇÃO DAS ALTERAÇÕES DO PROJETO

JUSTIFICAÇÃO 

Posteriormente ao Estudo Prévio, avaliado em sede de EIA,

alterações ao projeto, sendo que algumas não seriam antecipáveis em fase de Estudo Prévio 

decorrentes dos estudos complementares realizados para o desenvolvimento do 

execução e, globalmente, do próprio desenvolvimento 

identificadas em detalhe no desenho Comparação Estudo Prévio

(VDCG TXD PE AMB LT3 000 DW 49002

No primeiro caso e correspondendo a 

construção foram consideradas novas intervenções em

 Estação Campo Grande: 

i. O prolongamento da Estação Campo Grande, que é decorrente da inserção do Viaduto

atual viaduto. Esta inserção, e de modo a garantir um traçado retilíneo na paragem das 

composições, obriga à deslocalização dos cais da Estação Campo Grande

prolongamento dos cais central e sul e correspondente ampliação da estação

nascente. 

ii. A melhoria da operação geral do sistema, sendo consideradas otimizações nas salas técnicas da 

estação, com reorganização do Posto de Tração e de uma nova Sala de Baterias.

 Pórticos dos Viadutos Existentes:

i. Reforço estrutural dos

nascente da Estação Campo Grande, de forma a assegurar o cumprimento da atual 

regulamentação antissísmica (Eurocódigo EC

A descrição destes dois novos ‘projetos

do projeto de execução, na secção

nascente da Estação Campo Grande 

Além destas alterações, e durante o desenvolvimento do projeto de execução

soluções para os viadutos de Estudo Prévio

estudos complementares e de detalhe realizados, 

algumas não antecipáveis em fase de Estudo Prévio, como seja a localização efetiva de estruturas enterradas 

e o projeto / ‘telas finais’ do Terminal Rodoviário e Interface Campo Grande da CML, com que o projeto 

totalmente compatibilizado.  

Estas alterações no projeto dos viadutos 

ao dimensionamento da estrutura do

 

LTERAÇÕES DO PROJETO RELATIVAMENTE AO EST

Posteriormente ao Estudo Prévio, avaliado em sede de EIA, foi verificada a necessidade de introduzir 

alterações ao projeto, sendo que algumas não seriam antecipáveis em fase de Estudo Prévio 

complementares realizados para o desenvolvimento do anteprojeto e do projeto de 

do próprio desenvolvimento e otimização do projeto. 

identificadas em detalhe no desenho Comparação Estudo Prévio

49002), incluído no Volume Peças Desenhadas. 

rrespondendo a alterações solicitadas pelo ML no âmbito do concu

ram consideradas novas intervenções em: 

:  

O prolongamento da Estação Campo Grande, que é decorrente da inserção do Viaduto

atual viaduto. Esta inserção, e de modo a garantir um traçado retilíneo na paragem das 

composições, obriga à deslocalização dos cais da Estação Campo Grande

prolongamento dos cais central e sul e correspondente ampliação da estação

A melhoria da operação geral do sistema, sendo consideradas otimizações nas salas técnicas da 

estação, com reorganização do Posto de Tração e de uma nova Sala de Baterias.

Pórticos dos Viadutos Existentes: 

Reforço estrutural dos pórticos de amarração dos tabuleiros dos viadutos existentes, do lado 

nascente da Estação Campo Grande, de forma a assegurar o cumprimento da atual 

regulamentação antissísmica (Eurocódigo EC 8). 

projetos’, face ao Estudo Prévio avaliado em sede de AIA

secção seguinte e estando a localização destas novas intervenções do lado 

nascente da Estação Campo Grande na folha 3/3 do desenho acima identificado.  

urante o desenvolvimento do projeto de execução

de Estudo Prévio, essencialmente na especialidade Estruturas, 

ntares e de detalhe realizados, e ainda de acordo com as condicionantes existentes, 

algumas não antecipáveis em fase de Estudo Prévio, como seja a localização efetiva de estruturas enterradas 

do Terminal Rodoviário e Interface Campo Grande da CML, com que o projeto 

no projeto dos viadutos correspondem no essencial à otimização

estrutura do tabuleiro e das fundações dos dois novos viadutos de ligação VL1 e 
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RELATIVAMENTE AO ESTUDO PRÉVIO E SUA 

foi verificada a necessidade de introduzir 

alterações ao projeto, sendo que algumas não seriam antecipáveis em fase de Estudo Prévio e outras são 

anteprojeto e do projeto de 

. Todas estas alterações são 

identificadas em detalhe no desenho Comparação Estudo Prévio / Projeto de Execução 

alterações solicitadas pelo ML no âmbito do concurso de projeto e 

O prolongamento da Estação Campo Grande, que é decorrente da inserção do Viaduto VL1 no 

atual viaduto. Esta inserção, e de modo a garantir um traçado retilíneo na paragem das 

composições, obriga à deslocalização dos cais da Estação Campo Grande I em 16,5 m, com 

prolongamento dos cais central e sul e correspondente ampliação da estação nesta zona, para 

A melhoria da operação geral do sistema, sendo consideradas otimizações nas salas técnicas da 

estação, com reorganização do Posto de Tração e de uma nova Sala de Baterias. 

pórticos de amarração dos tabuleiros dos viadutos existentes, do lado 

nascente da Estação Campo Grande, de forma a assegurar o cumprimento da atual 

vio avaliado em sede de AIA, é feita na descrição 

destas novas intervenções do lado 

 

urante o desenvolvimento do projeto de execução, são ainda otimizadas as 

, essencialmente na especialidade Estruturas, com base nos 

de acordo com as condicionantes existentes, 

algumas não antecipáveis em fase de Estudo Prévio, como seja a localização efetiva de estruturas enterradas 

do Terminal Rodoviário e Interface Campo Grande da CML, com que o projeto foi 

à otimização da modelação dos vãos e 

dos dois novos viadutos de ligação VL1 e 
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VL2, localizados a poente da Estação (estando a comparação / alteração da sua localização 

folhas 1/3 e 2/3 do desenho acima identificado

 Subida de alguns dos maciços de 

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

entivações provisórias para a sua execução

 Alteração da estrutura dos encontros dos 

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 

realizados muros laterais que delimitam o encontro aparente em cofre e 

servem ainda de apoio à cobertura, tal como na solução de Estudo Prévio.

 Fusão dos módulos Central e Poente do Tabuleiro 

dilatação no pilar P12. 

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

Avenida Padre Cruz (VL2-P12 e 

afastar também este pilar da aveni

interferir com um coletor e galeria subterrânea 

 Redução da altura dos tabuleiros 

para garantir o gabarito, respetivame

Estas principais alterações no projeto dos viadutos

avaliadas em detalhe no Anexo 8 – Reavaliação de Impactes

detalhe na descrição do projeto de execução, na secção seguinte.

  

 

estando a comparação / alteração da sua localização 

identificado) e correspondendo, no essencial à: 

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

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

para a sua execução. 

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

para apoio do tabuleiro, seguida de uma estrutura de suporte da laje da 

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 

realizados muros laterais que delimitam o encontro aparente em cofre e que

de apoio à cobertura, tal como na solução de Estudo Prévio. 

usão dos módulos Central e Poente do Tabuleiro do viaduto VL2, com a supressão da ju

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

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

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

e galeria subterrânea existente. 

dos tabuleiros a partir do Tramo 2 do viaduto VL1 e no Tramo 

, respetivamente, do Terminal Rodoviário e da Avenida Padre Cruz.

s principais alterações no projeto dos viadutos, face ao Estudo Prévio, são comparadas,

Reavaliação de Impactes, sendo a descrição das soluções finais fe

detalhe na descrição do projeto de execução, na secção seguinte. 
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estando a comparação / alteração da sua localização representada nas 

nos pilares, de forma a 

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

VL1 e VL2, consistindo numa viga de estribo 

para apoio do tabuleiro, seguida de uma estrutura de suporte da laje da 

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

de pequena dimensão e são 

que, no caso do VL2, 

com a supressão da junta de 

eformulação 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 

no Tramo 10 do viaduto VL2 

Padre Cruz. 

comparadas, descritas e 

ão das soluções finais feita em 
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3. DESCRIÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO

Na presente secção é apresentada 

e extratos de desenhos para mais fácil 

ambientais. Esta descrição é apoiada nos diversos projetos de especialidade (memórias descritivas e peças 

desenhadas), que acompanham o presente RECAPE. Também a descrição da fase de construção t

base os projetos de estaleiros, acessos, desvios provisórios e outros estudos e projetos associados à 

construção e que foram já desenvolvidos pelo ACE Construtor. 

Estes elementos de projeto e construção são incluídos no 

melhor entendimento e maior detalhe

materiais, verificações estruturais e de segurança e outras,

do Projeto de Execução, que se encontram organizados conforme Índice Geral do 

Refira-se que após os trabalhos desenvolvidos na fase de Estudo Prévio e nos termos aprovados na 

Declaração de Impacte Ambiental (DIA), 

Execução salvaguardaram o cumprimento das condicionantes e demais medidas constantes da DIA, 

conforme se encontra demonstrado nos vários 

Além destes, o projeto, desenvolvido de 

normas de Projeto do ML e a patente de Concurso de Projeto e Construção

condicionamentos existentes, nomeadamente: os funcionais (atuais linhas de metro em exploração e vias 

rodoviárias inferiores); os ferroviários (do traçado para a ligação a viadutos

serviços existentes/afetados; as estruturas adjacentes; os geológico

estéticos / urbanísticos. 

3.1 VIADUTOS 

3.1.1 Viaduto VL1 

3.1.1.1 Traçado em planta e perfil longitudinal

O Viaduto de Ligação 1 (VL1) –

entre o Campo Grande e a Cidade Universitária (antiga Linha Amarela

circular em anel). Este viaduto VL1

encontros da via), faz a ligação diagonal entre os dois viadutos existentes, 

implantação de quatro aparelhos de via (desvios 

pk 27+466,216 e termina ao pk 27+623.355.

O traçado deste novo tramo em viaduto está 

longitudinal já que tem o objetivo de unir dois pontos fixos

 

DE EXECUÇÃO 

é apresentada a descrição detalhada do projeto e da construção

e extratos de desenhos para mais fácil entendimento, e com ênfase nos aspetos pertinentes em termos 

é apoiada nos diversos projetos de especialidade (memórias descritivas e peças 

desenhadas), que acompanham o presente RECAPE. Também a descrição da fase de construção t

base os projetos de estaleiros, acessos, desvios provisórios e outros estudos e projetos associados à 

desenvolvidos pelo ACE Construtor.  

Estes elementos de projeto e construção são incluídos no Anexo 3 – Elementos de Proje

maior detalhe de dimensionamentos / peças desenhadas, cálculos,

verificações estruturais e de segurança e outras, serem consultados os volumes 

, que se encontram organizados conforme Índice Geral do 

se que após os trabalhos desenvolvidos na fase de Estudo Prévio e nos termos aprovados na 

Declaração de Impacte Ambiental (DIA), desde logo o desenvolvimento do Anteprojet

o cumprimento das condicionantes e demais medidas constantes da DIA, 

conforme se encontra demonstrado nos vários volumes que constituem o RECAPE.

Além destes, o projeto, desenvolvido de acordo com os regulamentos e normas aplicáveis, 

ormas de Projeto do ML e a patente de Concurso de Projeto e Construção, teve ainda em conta

condicionamentos existentes, nomeadamente: os funcionais (atuais linhas de metro em exploração e vias 

árias inferiores); os ferroviários (do traçado para a ligação a viadutos já existentes); os rodoviários;

afetados; as estruturas adjacentes; os geológico-geotécnicos; os de segurança; e os 

em planta e perfil longitudinal 

– Campo Grande-Cidade Universitária – permitirá a ligação da Linha Verde 

entre o Campo Grande e a Cidade Universitária (antiga Linha Amarela, fechando e inte

Este viaduto VL1, com uma extensão total de 157,137 m (medido relativamente aos 

az a ligação diagonal entre os dois viadutos existentes, ligação que é feita 

implantação de quatro aparelhos de via (desvios simples e cruzamentos fixos)

27+623.355. 

traçado deste novo tramo em viaduto está assim muito condicionado, tanto em pla

tem o objetivo de unir dois pontos fixos a diferentes cotas
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do projeto e da construção, ilustrada por esquemas 

com ênfase nos aspetos pertinentes em termos 

é apoiada nos diversos projetos de especialidade (memórias descritivas e peças 

desenhadas), que acompanham o presente RECAPE. Também a descrição da fase de construção tem por 

base os projetos de estaleiros, acessos, desvios provisórios e outros estudos e projetos associados à 

Elementos de Projeto, devendo para 

dimensionamentos / peças desenhadas, cálculos, especificação dos 

serem consultados os volumes das especialidades 

, que se encontram organizados conforme Índice Geral do Projeto de Execução.  

se que após os trabalhos desenvolvidos na fase de Estudo Prévio e nos termos aprovados na 

o desenvolvimento do Anteprojeto e do atual Projeto de 

o cumprimento das condicionantes e demais medidas constantes da DIA, 

volumes que constituem o RECAPE. 

ntos e normas aplicáveis, os requisitos e as 

, teve ainda em conta os demais 

condicionamentos existentes, nomeadamente: os funcionais (atuais linhas de metro em exploração e vias 

já existentes); os rodoviários; os 

geotécnicos; os de segurança; e os 

permitirá a ligação da Linha Verde 

fechando e integrando a futura linha 

m (medido relativamente aos 

ligação que é feita através da 

simples e cruzamentos fixos). O VL1 tem início ao 

tanto em planta como em perfil 

iferentes cotas, a geometria fixa dos 
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aparelhos de via (que são as zonas de ligação entre vias

além das normas e critérios geométricos do traçado de via do ML

garantido um gabarito inferior livre mínimo

ao Terminal Rodoviário adjacente à Estação Campo Grande

Em perfil longitudinal serão superados, ligeiramente, os valores de pendente máxima recomendada (4%), 

verificando-se uma pendente máxima de 4,

excecionalmente devido às condições físic

conforto e segurança requeridos para a circulação dos comboios e dos passageiros na

obrigam ao cumprimento de limitações 

traçado referem-se os valores limite para 

1.150 m (25 m). Também os aparelhos de via na ligação ao viaduto existente no final do traçado serão 

implantados em pendentes de 4,3%. 

(pendente máxima e combinação das curvas horizontais e verticais assim como a ausência de curvas de 

transição) e com o objetivo de melhorar a sua segurança, de minimizar as oscilações no material circulante e 

assegurar um conforto conveniente para o passageiro, 

novo traçado deverá ser de 30 km/h. 

Relativamente ao eixo da via, o viaduto terá uma altura máxima de 8

à Estação Campo Grande, indo então decrescendo sucessivamente até ao encontro, que se situará 

sensivelmente 0,57 m acima do terreno natural.

Na Figura 4 é apresentado um extrato do

no Anexo 3.1), incluindo as referências às principais condicionantes do traçado acima descritas. 

3.1.1.2 Perfil transversal tipo 

O dimensionamento da secção do viaduto tem em

as obstruções e os espaços obrigatórios, além dos gabaritos e a instalação de todos os obstáculos fixos que 

tenham que ser considerados ao longo da secção.

As dimensões de espaço livre necessário pa

dependem do próprio material circulante (características dinâmicas e geométricas do material circulante, que 

resultam das diferentes forças atuantes), assim como da geometria da estrutura (caracter

Neste caso chegou-se a um valor de 650

incrementado a 800 mm nas seções transversais consideradas. O tabuleiro deste viaduto VL1 tem uma 

secção transversal tipo em reta de 8,75

passeios (VDCG TXD AP STR VDT VL1 DW 

(Figura 6, em vão e Figura 7, em apoio).

 

de ligação entre vias) e a implantação em reta dos aparelhos de dilatação

as normas e critérios geométricos do traçado de via do ML. Complementarmente tem ainda que ser 

inferior livre mínimo, para passagem inferior de veículos, de 5,0 m

ao Terminal Rodoviário adjacente à Estação Campo Grande.  

Em perfil longitudinal serão superados, ligeiramente, os valores de pendente máxima recomendada (4%), 

uma pendente máxima de 4,435% ao longo de 80 m de extensão. Esta excedência é admitida 

excecionalmente devido às condições físicas existentes neste projeto, e não comprometendo

conforto e segurança requeridos para a circulação dos comboios e dos passageiros na rede do ML

limitações de velocidade. Em termos dos restantes parâmetros principais 

os valores limite para o raio em curva de 205,935 m e o raio de curvas verticais de 

Também os aparelhos de via na ligação ao viaduto existente no final do traçado serão 

 Dado o tipo de elementos geométricos instalados neste viaduto 

(pendente máxima e combinação das curvas horizontais e verticais assim como a ausência de curvas de 

o objetivo de melhorar a sua segurança, de minimizar as oscilações no material circulante e 

assegurar um conforto conveniente para o passageiro, a velocidade máxima de passagem 

via, o viaduto terá uma altura máxima de 8 m face ao terreno natural 

Campo Grande, indo então decrescendo sucessivamente até ao encontro, que se situará 

m acima do terreno natural.  

um extrato do traçado em planta e perfil longitudinal deste viaduto

, incluindo as referências às principais condicionantes do traçado acima descritas. 

O dimensionamento da secção do viaduto tem em conta a posição de cada uma das vias, os espaços livres, 

as obstruções e os espaços obrigatórios, além dos gabaritos e a instalação de todos os obstáculos fixos que 

tenham que ser considerados ao longo da secção. 

As dimensões de espaço livre necessário para a circulação sem perigo de colisão com a infraestrutura 

dependem do próprio material circulante (características dinâmicas e geométricas do material circulante, que 

resultam das diferentes forças atuantes), assim como da geometria da estrutura (caracter

se a um valor de 650 mm das passagens livres dos viadutos existentes, que foi 

mm nas seções transversais consideradas. O tabuleiro deste viaduto VL1 tem uma 

secção transversal tipo em reta de 8,75 m (0,15+0,80+1,60+3,65+1,60+0,80+0,15), incluindo guardas e 

 89008, incluído no Tomo II), e que se apresenta em figuras seguintes 

, em apoio). 

 

  pág. 36/265 

e a implantação em reta dos aparelhos de dilatação, 

Complementarmente tem ainda que ser 

m, nas vias de acesso 

Em perfil longitudinal serão superados, ligeiramente, os valores de pendente máxima recomendada (4%), 

sta excedência é admitida 

es neste projeto, e não comprometendo os critérios de 

rede do ML, mas que 

. Em termos dos restantes parâmetros principais do 

m e o raio de curvas verticais de 

Também os aparelhos de via na ligação ao viaduto existente no final do traçado serão 

elementos geométricos instalados neste viaduto 

(pendente máxima e combinação das curvas horizontais e verticais assim como a ausência de curvas de 

o objetivo de melhorar a sua segurança, de minimizar as oscilações no material circulante e 

velocidade máxima de passagem ao longo deste 

face ao terreno natural logo a seguir 

Campo Grande, indo então decrescendo sucessivamente até ao encontro, que se situará 

viaduto (que se inclui 

, incluindo as referências às principais condicionantes do traçado acima descritas.  

conta a posição de cada uma das vias, os espaços livres, 

as obstruções e os espaços obrigatórios, além dos gabaritos e a instalação de todos os obstáculos fixos que 

ra a circulação sem perigo de colisão com a infraestrutura 

dependem do próprio material circulante (características dinâmicas e geométricas do material circulante, que 

resultam das diferentes forças atuantes), assim como da geometria da estrutura (características do traçado). 

mm das passagens livres dos viadutos existentes, que foi 

mm nas seções transversais consideradas. O tabuleiro deste viaduto VL1 tem uma 

(0,15+0,80+1,60+3,65+1,60+0,80+0,15), incluindo guardas e 

e que se apresenta em figuras seguintes 
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Figura 4 –

 

– Planta e perfil longitudinal (eixo) do viaduto VL1
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do viaduto VL1 
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3.1.1.3 Solução estrutural 

O Viaduto de Ligação VL1, entre as atuais Linhas Verde e Amarela, que fechará a Linha Circular, é 

materializado por um viaduto e um encontro.

Viaduto 

O viaduto, com 74,785 m de comprimento 

separados por uma junta de dilatação no pilar de transição VL1

viadutos existentes. O módulo a nascente

com 22,095 m ligado ao tabuleiro existente e simplesmente apoiado no pilar de transição

monoliticamente ao viaduto existente, tem todos os apoios unidirecionais para manter o sistema estrutural 

original, constituindo um alargamento da estrutura do t

(tramos 2 a 4), separado do existente, 

entre o pilar de transição VL1-PT2 e o encontro

constituindo assim um viaduto novo independente.

A modelação de vãos para a implantação dos pilares é feita de acordo com os serviços afetados e a recente 

construção de um acesso de circulação para o Terminal Rodoviário, bem como pela necessidade de alinhar 

os pilares com os pilares existentes. 

O encontro/estribo para apoio do tabuleiro é seguido de laje de plataforma de largura variável que se 

justapõe à laje existente no tardoz dos encontros, fazendo com ele a transição para a trincheira/túnel com 

cerca de 64,5 m de extensão total. 

Na Figura 5 é apresentado um extrato da

VDCG TXD PE STR VDT VL1 DW 89005 incluído 

A largura variável do tabuleiro obriga à adoção de duas soluções distintas. Assim, no primeiro tramo,

correspondente ao alargamento do tabuleiro e onde a largura é inferior a 8,0

nervura única, pré-esforçada, com uma altura constante de 1,50

aumentar a eficiência da secção, recorre

blocos de EPS - poliestireno expandido). A transição da secção nervurada para a dupla nervura faz

de transição.  

Nos tramos seguintes, onde a secção tem uma largura semelhante à secção corrente do viaduto existente, 

adota-se a solução com dupla nervura aligeirada e pré

Tramo 1, e com a geometria exterior igual à dos caixõ

gabarito vertical de 5 m sobre as vias do Terminal Rodoviário, o tabuleiro reduz de altura de 1,5

altura constante total de 1,15 m, passando os vazamentos circulares a 0,75

 

1, entre as atuais Linhas Verde e Amarela, que fechará a Linha Circular, é 

por um viaduto e um encontro. 

m de comprimento (medido entre apoios de extremidade), tem dois módulos, 

separados por uma junta de dilatação no pilar de transição VL1-PT2 que prolonga a junta de dilatação dos 

viadutos existentes. O módulo a nascente (tramo 1, que apoia nos pilares VL1-P1 e VL2

m ligado ao tabuleiro existente e simplesmente apoiado no pilar de transição

monoliticamente ao viaduto existente, tem todos os apoios unidirecionais para manter o sistema estrutural 

original, constituindo um alargamento da estrutura do tabuleiro contínuo existente 

(tramos 2 a 4), separado do existente, tem 3 vãos com 53,10 m (15,709+22,843+14,548

PT2 e o encontro (apoiando-se ainda nos pilares VL1

assim um viaduto novo independente. 

lação de vãos para a implantação dos pilares é feita de acordo com os serviços afetados e a recente 

ação para o Terminal Rodoviário, bem como pela necessidade de alinhar 

O encontro/estribo para apoio do tabuleiro é seguido de laje de plataforma de largura variável que se 

justapõe à laje existente no tardoz dos encontros, fazendo com ele a transição para a trincheira/túnel com 

um extrato da planta e alçado (visto de norte) deste viaduto (

incluído no Anexo 3.1, sem escala). 

obriga à adoção de duas soluções distintas. Assim, no primeiro tramo,

correspondente ao alargamento do tabuleiro e onde a largura é inferior a 8,0 m, o tabuleiro será com uma 

esforçada, com uma altura constante de 1,50 m. Para aligeirar o peso do tabuleiro e 

aumentar a eficiência da secção, recorre-se a vazamentos circulares com 1 m de diâmetro (preenchidos com 

poliestireno expandido). A transição da secção nervurada para a dupla nervura faz

tramos seguintes, onde a secção tem uma largura semelhante à secção corrente do viaduto existente, 

se a solução com dupla nervura aligeirada e pré-esforçada, com vazamento cilíndrico, tal como no 

Tramo 1, e com a geometria exterior igual à dos caixões existentes. No entanto, e de 

m sobre as vias do Terminal Rodoviário, o tabuleiro reduz de altura de 1,5

m, passando os vazamentos circulares a 0,75 m de diâmetro
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1, entre as atuais Linhas Verde e Amarela, que fechará a Linha Circular, é 

, tem dois módulos, 

PT2 que prolonga a junta de dilatação dos 

P1 e VL2-PT2) é de vão único, 

m ligado ao tabuleiro existente e simplesmente apoiado no pilar de transição. Ligando 

monoliticamente ao viaduto existente, tem todos os apoios unidirecionais para manter o sistema estrutural 

abuleiro contínuo existente O módulo poente 

2,843+14,548 m) e desenvolve-se 

se ainda nos pilares VL1-P3 e VL1-P4), 

lação de vãos para a implantação dos pilares é feita de acordo com os serviços afetados e a recente 

ação para o Terminal Rodoviário, bem como pela necessidade de alinhar 

O encontro/estribo para apoio do tabuleiro é seguido de laje de plataforma de largura variável que se 

justapõe à laje existente no tardoz dos encontros, fazendo com ele a transição para a trincheira/túnel com 

planta e alçado (visto de norte) deste viaduto (adaptado de 

obriga à adoção de duas soluções distintas. Assim, no primeiro tramo, 

m, o tabuleiro será com uma 

o peso do tabuleiro e 

m de diâmetro (preenchidos com 

poliestireno expandido). A transição da secção nervurada para a dupla nervura faz-se no pilar 

tramos seguintes, onde a secção tem uma largura semelhante à secção corrente do viaduto existente, 

esforçada, com vazamento cilíndrico, tal como no 

es existentes. No entanto, e de modo a garantir um 

m sobre as vias do Terminal Rodoviário, o tabuleiro reduz de altura de 1,5 m para uma 

m de diâmetro.  
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Figura 

 

ura 5 – Planta geral e alçado norte do viaduto VL1
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e alçado norte do viaduto VL1 
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Os cortes transversais tipo na zona de vão dos diferentes tramos do viaduto VL1, incluindo o faseamento 

construtivo são apresentados na Figura 

Tomo II) (zonas em apoio apresentado a seguir, na 

Tramo 1  

Tramo 2

Figura 6 – Secções transversais tipo (em vão) do VL1

A secção é integralmente betonada a toda a largura

cimbre ao solo, executada em duas fases: (i) execução de toda a nova estrutura, à exceção da banda de 

ligação à estrutura existente; (ii) demolição da consola existente (com repescagem de armaduras) e exe

da banda de ligação com microbetão. 

adjacentes à estação, tendo sido definida esta solução que permite toda a construção da nova estrutura, sem 

interferir na laje existente, cuja ligação se

A ligação entre o tabuleiro e todos os pilares 

apoio em panela. Os pilares do módulo poente 

retangular maciço de 3,00 m x 1,80 m na secção de topo, sendo que o tabuleiro apoia em capitéis laterais 

com 1,00 m de espessura e 1,60 m de altura na ligação ao fuste. 

necessários ajustes, já que constitui um alargamento do pilar existente. 

maciço de envolvente retangular de 1,50

 

Os cortes transversais tipo na zona de vão dos diferentes tramos do viaduto VL1, incluindo o faseamento 

Figura 6 (adaptado de VDCG TXD PE STR VDT VL1 DW 890

(zonas em apoio apresentado a seguir, na Figura 7). 

     

      Tramos 3 e 4

    

Tramo 2     

Secções transversais tipo (em vão) do VL1 

A secção é integralmente betonada a toda a largura, prevendo-se a construção do tabuleiro com recurso a 

cimbre ao solo, executada em duas fases: (i) execução de toda a nova estrutura, à exceção da banda de 

ligação à estrutura existente; (ii) demolição da consola existente (com repescagem de armaduras) e exe

da banda de ligação com microbetão. A necessidade de ligação entre tabuleiros ocorre nos módulos 

definida esta solução que permite toda a construção da nova estrutura, sem 

será feita na última etapa da construção, com interdição de circulação.

A ligação entre o tabuleiro e todos os pilares do viaduto é sempre feita por intermédio de aparelhos de 

do módulo poente replicam os existentes e são constituídos por um fuste 

m na secção de topo, sendo que o tabuleiro apoia em capitéis laterais 

m de altura na ligação ao fuste. O pilar de transição VL1

constitui um alargamento do pilar existente. O VL1-P1 é constituído por um fuste 

maciço de envolvente retangular de 1,50 m x 1,55 m, com uma travessa correspondente a uma viga 
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Os cortes transversais tipo na zona de vão dos diferentes tramos do viaduto VL1, incluindo o faseamento 

89008, que se inclui no 

 

Tramos 3 e 4 

 

se a construção do tabuleiro com recurso a 

cimbre ao solo, executada em duas fases: (i) execução de toda a nova estrutura, à exceção da banda de 

ligação à estrutura existente; (ii) demolição da consola existente (com repescagem de armaduras) e execução 

necessidade de ligação entre tabuleiros ocorre nos módulos 

definida esta solução que permite toda a construção da nova estrutura, sem 

na última etapa da construção, com interdição de circulação. 

é sempre feita por intermédio de aparelhos de 

replicam os existentes e são constituídos por um fuste 

m na secção de topo, sendo que o tabuleiro apoia em capitéis laterais 

O pilar de transição VL1-PT2, terá os 

P1 é constituído por um fuste 

correspondente a uma viga 
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(1,90 mx9,70 mx2,40 m) que liga 

ligação estrutural entre as duas estruturas em viaduto feita, essencialmente, pelos capitéis, pré

A altura total dos pilares (pilares e capitéis 

no VL1-P1; 6,48 m no VL1-P2; 6,41

Os pilares são fundados por fundação indireta

Ø1.20 m encastradas no Miocénico competente

VDCG TXD PE STR VDT VL1 DW 89009

Pilar 

Pilar 

Figura 7 – Secções dos a

 

que liga ao capitel existente (por encamisamento e barras de pré

ligação estrutural entre as duas estruturas em viaduto feita, essencialmente, pelos capitéis, pré

pilares e capitéis até ao maciço de fundação) é também v

P2; 6,41 m no VL1-P3; e de 5,05 m no VL1-P4. 

fundação indireta, com recurso a estacas moldadas com 

encastradas no Miocénico competente a profundidades variáveis

09 e VDCG TXD PE STR VDT VL1 DW 89011, incluídos no Tomo II

   

     Pilar de Ligação

    

     Pilar de Ligação 

Secções dos alçados e fustes (pilares e fundações)
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por encamisamento e barras de pré-esforço), sendo a 

ligação estrutural entre as duas estruturas em viaduto feita, essencialmente, pelos capitéis, pré-esforçados.  

até ao maciço de fundação) é também variável sendo de 7,08 m 

moldadas com diâmetros Ø1,00m ou 

variáveis (Figura 7, adaptado de 

, incluídos no Tomo II).  

 

Ligação 

 

Pilar de Ligação  

e fustes (pilares e fundações) do VL1 
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As fundações dos 4 pilares do viaduto VL1 

encastradas na unidade Mc5. No encabeçamento das estacas será feita a escavação 

dos 4 m) para execução do maciço de fundação 

menos, 0,5 m relativamente à face su

fundações, encastradas na unidade Mc5, 

Quadro 3 –

Pilar 
Estacas- número e dimensão

N.º DN (m) L (m) 

VL1-P1 2 1,20 24,22 

VL1-PT2 4 1,20 20,76 

VL1-P3 4 1,00 15,78 

VL1-P4 4 1,00 15,88 

Na Figura 8 apresenta-se extrato com o corte e

VDCG TXD PE STR VDT VL1 DW 89007 incluído 

nesta figura é ainda possível verificar a implantação dos pilares (e também dos maciços de fundação 

enterrados) face às condicionantes existentes e que foram consideradas na 

Encontro do Viaduto VL1 

A geometria de Encontro do VL1 é definida 

Amarela atual, futuro Anel Verde). A solução adotada e semelhante à dos encontros existentes e que 

mantêm a condição de limitar/minimizar quaisquer assentamentos diferenciais entre as estruturas. A l

entre encontros é assegurada por justaposição da nova estrutura à existente, que se prolonga para lá dos 

encontros, dada a extensão necessária à integração das novas vias.

O novo encontro consiste num encontro vazado, constituído por uma viga de est

contrafortes apoiados num maciço com fundações indiretas, para receber as reações do tabuleiro, 

prolongando-se uma laje de plataforma para o seu tardoz, que a partir de dado momento se apoia 

diretamente no terreno. A estrutura frontal do en

estacas moldadas de diâmetro Ø1,20

encontro tem uma altura de cerca de 5,5

extremidade superior de forma a garantir um adequado acondicionamento da junta de dilatação. 

é prolongado por quatro muros de avenida que se justapõem ao encontro existente e permitem assentar / 

suportar a laje de plataforma com 0.40 

fundação é reforçada por estacas de pequeno diâmetro (Ø0,60

simples, realizadas por trado contínuo, 

0,40 m têm um desenvolvimento de cerca de 59

 

s dos 4 pilares do viaduto VL1 têm comprimentos variáveis (entre cerca de 15,8

encastradas na unidade Mc5. No encabeçamento das estacas será feita a escavação (sensivelmente da ordem 

de fundação e sendo garantido um recobrimento mínimo 

relativamente à face superior dos maciços de fundação. As principais características das 

encastradas na unidade Mc5, para os pilares do viaduto VL1 são sistematizadas no 

– Fundações dos pilares do viaduto VL1  

número e dimensão Estacas-cotas 
Maciço 

 topo fundo 

 76,962 52,750 
Maciço retangular

(altura: 1,8 m, largura: 2,4 m e comprimento: 

 77,500 56,750 
Maciço retangular

(altura: 1,5 m, largura: 7,4 m e comprimento: 6,0

 77,306 61,500 
Maciço quadrangular

(altura: 1,5 m, largura=comprimento: 5,0

 77,889 62,000 
Maciço quadrangular

(altura: 1,5 m, largura=comprimento: 5,0

se extrato com o corte e planta de fundações deste viaduto (

incluído no Anexo 3.1, sem escala,). No extrato da planta apresentada 

possível verificar a implantação dos pilares (e também dos maciços de fundação 

enterrados) face às condicionantes existentes e que foram consideradas na definição dos vãos.

é definida pela necessidade de encaixe no encontro existente

A solução adotada e semelhante à dos encontros existentes e que 

mantêm a condição de limitar/minimizar quaisquer assentamentos diferenciais entre as estruturas. A l

entre encontros é assegurada por justaposição da nova estrutura à existente, que se prolonga para lá dos 

encontros, dada a extensão necessária à integração das novas vias. 

O novo encontro consiste num encontro vazado, constituído por uma viga de est

contrafortes apoiados num maciço com fundações indiretas, para receber as reações do tabuleiro, 

se uma laje de plataforma para o seu tardoz, que a partir de dado momento se apoia 

A estrutura frontal do encontro onde assenta a viga de estribo, é fundada em 3 

estacas moldadas de diâmetro Ø1,20 m e comprimento de 16,25 m (entre as cota

encontro tem uma altura de cerca de 5,5 m, com espelho de 0,40 m de espessura e um cachorro na 

superior de forma a garantir um adequado acondicionamento da junta de dilatação. 

é prolongado por quatro muros de avenida que se justapõem ao encontro existente e permitem assentar / 

 m de espessura, formando um cofre vazado de pequena altura. A sua 

por estacas de pequeno diâmetro (Ø0,60 m e comprimento de 9,00

simples, realizadas por trado contínuo, para melhorar o solo subjacente. Estes muros, com espessura de 

m desenvolvimento de cerca de 59 m. 
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entre cerca de 15,8 m e 24,2 m), 

(sensivelmente da ordem 

garantido um recobrimento mínimo de, pelo 

principais características das 

para os pilares do viaduto VL1 são sistematizadas no Quadro 3. 

 

Maciço retangular 

m e comprimento: 6,0 m) 

Maciço retangular 

m e comprimento: 6,0 m) 

Maciço quadrangular 

m, largura=comprimento: 5,0 m) 

quadrangular 

m, largura=comprimento: 5,0 m) 

deste viaduto (adaptado de 

No extrato da planta apresentada 

possível verificar a implantação dos pilares (e também dos maciços de fundação 

dos vãos. 

pela necessidade de encaixe no encontro existente (Linha 

A solução adotada e semelhante à dos encontros existentes e que 

mantêm a condição de limitar/minimizar quaisquer assentamentos diferenciais entre as estruturas. A ligação 

entre encontros é assegurada por justaposição da nova estrutura à existente, que se prolonga para lá dos 

O novo encontro consiste num encontro vazado, constituído por uma viga de estribo assente em 

contrafortes apoiados num maciço com fundações indiretas, para receber as reações do tabuleiro, 

se uma laje de plataforma para o seu tardoz, que a partir de dado momento se apoia 

onde assenta a viga de estribo, é fundada em 3 

cotas 79,20 e 63,00). O 

m de espessura e um cachorro na 

superior de forma a garantir um adequado acondicionamento da junta de dilatação. O encontro 

é prolongado por quatro muros de avenida que se justapõem ao encontro existente e permitem assentar / 

de pequena altura. A sua 

m e comprimento de 9,00 m), em betão 

Estes muros, com espessura de 
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Figura 8 – Corte longitudinal (eixo) e planta de fundações

 

Corte longitudinal (eixo) e planta de fundações 
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 do VL1 
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Na Figura 9 apresenta-se extrato do alçado frontal

zona em trincheira e, na Figura 10, o extrato do corte longitudinal e planta de fundações (

VDCG TXD PE STR VDT VL1 DW 89014 incluídos 

Figura 9 – Alçado frontal e corte tipo do 

Figura 10 – Corte longitudinal e planta de fundações do Encontro do viaduto VL1

 

 

se extrato do alçado frontal do encontro com ligação ao existente, e corte tipo da 

, o extrato do corte longitudinal e planta de fundações (

incluídos no Tomo II, sem escala). 

 

Alçado frontal e corte tipo do Encontro do viaduto VL1

Corte longitudinal e planta de fundações do Encontro do viaduto VL1
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com ligação ao existente, e corte tipo da 

, o extrato do corte longitudinal e planta de fundações (adaptados de 

 

do viaduto VL1 

 

Corte longitudinal e planta de fundações do Encontro do viaduto VL1 
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3.1.1.4 Implicações na rede viária existente

Conforme apresentado anteriormente e apesar do viaduto se desenvolver parcialmente 

Terminal Rodoviário (novo), durante a sua operação não são esperadas quaisquer implicações nestas vias, 

sendo sempre garantido um gabarito livre superior aos 5

com 8 m de perfil transversal) situado

VL1-P2, VL1-P3 e VL1-P4), onde se regista o menor gabarito

conseguida pela redução da altura do tabuleiro

descrito, sendo preservada a integridade e funcionalidade do Terminal Rodoviário

geometrias das vias inferiores de acesso.

Também o atual traçado da ciclovia, 

bilheteiras provisórias (já instaladas

apoios relativos ao Tramo 1. Na imagem seguinte é visível 

futuro pilar VL1-PT2 e as bilheteiras provisórias.

Foto 

Note-se que o projeto dos Viadutos do Campo Grande e o projeto do Novo Terminal Rodoviário / Interface

Campo Grande foram devidamente articulados entre o ML e a CML, cabendo ao desenvo

confirmar e/ou encontrar soluções 

a ciclovia, as vias referidas, com 8

Rodoviário (parqueamentos) serem interrompidos (ver 

mesmo interferidas para a construção das fundações dos pilares e do encontro (conforme ilustrado na 

8), todas estas serão repostas nas suas condições originais.

montagem do cimbre (usando pórticos e suspensão superior para passagem de trânsito e peões) 

betonagem única do novo tabuleiro, conforme descrito e ilustrado no ponto 3.9.3 Faseamento Construtivo.

 

Implicações na rede viária existente 

Conforme apresentado anteriormente e apesar do viaduto se desenvolver parcialmente 

, durante a sua operação não são esperadas quaisquer implicações nestas vias, 

sendo sempre garantido um gabarito livre superior aos 5 m requeridos, nomeadamente no

situados no Tramo 2 e no Tramos 3 e também no início do 4

nde se regista o menor gabarito. A garantia deste gabarito livre 

conseguida pela redução da altura do tabuleiro, reduzindo-se a altura dos dois 

descrito, sendo preservada a integridade e funcionalidade do Terminal Rodoviário

geometrias das vias inferiores de acesso. 

traçado da ciclovia, foi já compatibilizado com o projeto, desenvolvendo

já instaladas) e o futuro pilar VL1-PT2, e sendo assim respeitad

Na imagem seguinte é visível a ‘nova’ ciclovia já instalada

PT2 e as bilheteiras provisórias. 

Foto 1 – Ciclovia existente e bilheteiras provisórias

se que o projeto dos Viadutos do Campo Grande e o projeto do Novo Terminal Rodoviário / Interface

Campo Grande foram devidamente articulados entre o ML e a CML, cabendo ao desenvo

ou encontrar soluções que garantissem a sua compatibilidade. Apesar de, durante a construção, 

a ciclovia, as vias referidas, com 8 m de perfil transversal, e mesmo, parcialmente, o próprio Terminal 

Rodoviário (parqueamentos) serem interrompidos (ver secção relativa aos Desvios de Trânsito

para a construção das fundações dos pilares e do encontro (conforme ilustrado na 

), todas estas serão repostas nas suas condições originais. Também durante a construção está prevista a 

montagem do cimbre (usando pórticos e suspensão superior para passagem de trânsito e peões) 

tabuleiro, conforme descrito e ilustrado no ponto 3.9.3 Faseamento Construtivo.
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Conforme apresentado anteriormente e apesar do viaduto se desenvolver parcialmente sobre os acessos ao 

, durante a sua operação não são esperadas quaisquer implicações nestas vias, 

, nomeadamente nos acessos (vias 

e também no início do 4 (entre os pilares 

A garantia deste gabarito livre de 5 m é 

se a altura dos dois caixões, conforme atrás 

descrito, sendo preservada a integridade e funcionalidade do Terminal Rodoviário e respeitando as 

foi já compatibilizado com o projeto, desenvolvendo-se entre as 

respeitado pela localização dos 

já instalada junto ao atual pilar e 

 

tente e bilheteiras provisórias 

se que o projeto dos Viadutos do Campo Grande e o projeto do Novo Terminal Rodoviário / Interface 

Campo Grande foram devidamente articulados entre o ML e a CML, cabendo ao desenvolvimento do projeto 

Apesar de, durante a construção, 

m de perfil transversal, e mesmo, parcialmente, o próprio Terminal 

relativa aos Desvios de Trânsito) e serem 

para a construção das fundações dos pilares e do encontro (conforme ilustrado na Figura 

bém durante a construção está prevista a 

montagem do cimbre (usando pórticos e suspensão superior para passagem de trânsito e peões) para a 

tabuleiro, conforme descrito e ilustrado no ponto 3.9.3 Faseamento Construtivo. 
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3.1.2 Viaduto VL2 

3.1.2.1 Traçado em planta e perfil longitudinal

O Viaduto de Ligação 2 (VL2) – Campo Grande

Campo Grande a Telheiras, formando a nova Linha

viaduto VL2, com uma extensão total de 

ligação entre a parte superior Poente

Universitária, com o viaduto do troço Campo Grande 

de quatro aparelhos de via (desvios simples e cruzamentos fixos). Este novo viaduto

a Norte dos viadutos existentes, tem início ao pk

ligação da Linha Amarela, Odivelas - Campo Grande, diretamente ao tramo Campo Grande 

nova ligação permite ainda que o viaduto do troço Campo Grande 

estacionamento do material circulante. 

O traçado deste novo viaduto está 

longitudinal, dado ter que unir dois pontos fixos

duas extremidades, a geometria fixa dos aparelhos de via (que são os pontos de ligação entre vias)

implantação em reta dos aparelhos de dilatação

via do ML. Complementarmente a estes condicionamentos

 os gabaritos livres mínimos admitidos 

ao Terminal Rodoviário adjacente à 

Padre Cruz, e especialmente neste último cas

 a salvaguarda da estrutura do edifício "Torre Vicentina", sendo que a sua proximidad

encontro dos viadutos exigirá raios de curva em planta inferiores aos valores mínimos recomendados 

para as normas de traçado e condicionará as velocidades máximas de projeto, além da

prevista devido à implantação de aparelhos de mudança de via nessa zona.

Todos estes condicionamentos constituem limitações 

 Para permitir a instalação dos aparelhos de via na saída da 

longitudinal existente do troço nesta zona

em curvas mais curtas, permitindo a criação de u

implica um novo perfil longitudinal da via e

desmonte das vias existentes, com um máximo de 10

de 37 cm). 

 A ligação no outro extremo do viaduto realiza

Telheiras, com uma rampa de 4,0%, requerendo a implantação dos aparelhos de via com esta 

pendente.  

 

em planta e perfil longitudinal 

Campo Grande-Telheiras – substituirá o viaduto atual na ligação da Estação 

Campo Grande a Telheiras, formando a nova Linha Amarela Odivelas - Campo Grande –

viaduto VL2, com uma extensão total de 410,703 m (medido relativamente aos encontros da via

Poente da Estação Campo Grande, no troço Campo Grande 

troço Campo Grande - Telheiras, ligação que é feita através da implantação 

de quatro aparelhos de via (desvios simples e cruzamentos fixos). Este novo viaduto, em forma de J

em início ao pk 27+488,033 e termina ao pk 27+898,736

Campo Grande, diretamente ao tramo Campo Grande 

nova ligação permite ainda que o viaduto do troço Campo Grande - Telheiras tenha uma função de 

 

ste novo viaduto está também muito condicionado, tanto em planta como em perfil 

dois pontos fixos a diferentes cotas, respeitando tangentes e cotas Z nas suas 

a geometria fixa dos aparelhos de via (que são os pontos de ligação entre vias)

implantação em reta dos aparelhos de dilatação, bem como as normas e critérios geométricos do traçado de 

a estes condicionamentos terão ainda que ser garantidos

mínimos admitidos de passagem inferior de veículos de 5,0 m, nas vias de acesso 

adjacente à Estação Campo Grande, arruamentos de Telheiras 

neste último caso implica um traçado altimetricamente severo;

a salvaguarda da estrutura do edifício "Torre Vicentina", sendo que a sua proximidad

exigirá raios de curva em planta inferiores aos valores mínimos recomendados 

e condicionará as velocidades máximas de projeto, além da

prevista devido à implantação de aparelhos de mudança de via nessa zona. 

Todos estes condicionamentos constituem limitações muito importantes na definição do traçado

Para permitir a instalação dos aparelhos de via na saída da Estação Campo Grande, 

troço nesta zona tem que ser alterado. A curva vertical atual será dividida 

permitindo a criação de uma rampa com uma pendente de 

implica um novo perfil longitudinal da via existente em aproximadamente 193 m 

com um máximo de 10 cm, e 139 m de enchimento

do viaduto realiza-se na zona do ponto baixo do troço que se dirige a 

com uma rampa de 4,0%, requerendo a implantação dos aparelhos de via com esta 
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substituirá o viaduto atual na ligação da Estação 

– Telheiras (em J). Este 

(medido relativamente aos encontros da via), faz a 

no troço Campo Grande - Cidade 

, ligação que é feita através da implantação 

em forma de J e situado 

898,736 e permitirá a 

Campo Grande, diretamente ao tramo Campo Grande – Telheiras. Esta 

Telheiras tenha uma função de 

, tanto em planta como em perfil 

, respeitando tangentes e cotas Z nas suas 

a geometria fixa dos aparelhos de via (que são os pontos de ligação entre vias) e a 

, bem como as normas e critérios geométricos do traçado de 

que ser garantidos: 

m, nas vias de acesso 

Campo Grande, arruamentos de Telheiras e Avenida 

o implica um traçado altimetricamente severo; 

a salvaguarda da estrutura do edifício "Torre Vicentina", sendo que a sua proximidade ao novo 

exigirá raios de curva em planta inferiores aos valores mínimos recomendados 

e condicionará as velocidades máximas de projeto, além da limitação já 

importantes na definição do traçado: 

Estação Campo Grande, o perfil 

. A curva vertical atual será dividida 

a pendente de -1,750%, o que 

m (destes 54 m são de 

enchimento, com um máximo 

se na zona do ponto baixo do troço que se dirige a 

com uma rampa de 4,0%, requerendo a implantação dos aparelhos de via com esta 
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 Nesta zona é também necessário salvaguardar a estrutura

raios de curva em planta 

definidos (R=250 m). Estas curvas in

deixa espaço para as clotóides entre elas, e com pequen

retos para permitir a implantação dos aparelhos de via 

 Ao longo do traçado deste viaduto serão garantidas as condições do tramo reto

como em perfil, para a implantação dos aparelhos dilatação

Face ao descrito, tal como no VL1, em perfil longitudinal serão superados os valores de pendente máxima 

recomendada (4%), verificando-se uma pendente máxima de 4,741% ao longo de 

entanto, esta excedência é admitida excecionalmente devido às condições físicas existentes neste projeto, 

sendo definidas limitações de velocidade. Em termos dos restantes parâmetros principais do traçado 

referem-se os valores limite para o 

805 m. Também os aparelhos de via neste viaduto serão implantados em pendentes de 1,75% e de 4,0% nas 

conexões com as vias existentes. 

Dado o tipo de elementos geométricos instalado

horizontais e verticais assim como a ausência de curvas de transição) e com 

segurança, de minimizar as oscilações no material circulante e assegurar um conforto convenien

passageiro, a velocidade máxima de passagem 

Relativamente ao eixo da via, o viaduto terá uma altura máxima de 

sensivelmente 246 m após o seu início. L

(face ao terreno natural) de pouco mais de 7

75 m; volta então a subir até cerca de 7,2

e a subir até á altura máxima de 7,9

natural, havendo pelo meio (aos 325

do terreno natural, associado ao nó da saída da Avenida Padre Cruz.

Na Figura 11 é apresentado o traçado em planta 

3.1), incluindo as referências às principais condicionantes do traçado acima descritas.

3.1.2.2 Perfil transversal tipo 

Tal como no caso do VL1, no dimensionamento da secção do viaduto VL2 chegou

das passagens livres dos viadutos existentes, 

consideradas. O tabuleiro deste viaduto VL2

8,75 m (0,15+0,80+1,60+3,65+1,60+0,80+0,15)

incluindo guardas e passeios e que se apresenta em figuras seguintes (

apoio). 

 

necessário salvaguardar a estrutura do edifício "Torre Vicentina",

raios de curva em planta (raios de R=210 m e R=180 m, teóricos) inferiores aos valores mínimos 

. Estas curvas inscrevem-se numa zona de espaço muito

deixa espaço para as clotóides entre elas, e com pequenas curvas circulares de transição nos tramos 

para permitir a implantação dos aparelhos de via e de dilatação. 

Ao longo do traçado deste viaduto serão garantidas as condições do tramo reto

como em perfil, para a implantação dos aparelhos dilatação. 

al como no VL1, em perfil longitudinal serão superados os valores de pendente máxima 

se uma pendente máxima de 4,741% ao longo de 

entanto, esta excedência é admitida excecionalmente devido às condições físicas existentes neste projeto, 

sendo definidas limitações de velocidade. Em termos dos restantes parâmetros principais do traçado 

ara o raio em curva mínimo de 180 m e o raio de curvas verticais mínimo de 

Também os aparelhos de via neste viaduto serão implantados em pendentes de 1,75% e de 4,0% nas 

 

Dado o tipo de elementos geométricos instalados neste viaduto (pendente máxima e combinação das curvas 

horizontais e verticais assim como a ausência de curvas de transição) e com o objetivo de melhorar a sua 

segurança, de minimizar as oscilações no material circulante e assegurar um conforto convenien

ocidade máxima de passagem ao longo deste novo traçado deverá ser de 35

ao eixo da via, o viaduto terá uma altura máxima de 7,9 m face ao terreno natural, 

m após o seu início. Logo a seguir à Estação Campo Grande

(face ao terreno natural) de pouco mais de 7 m, baixando até cerca de 5,5 m numa extensão de cerca de 

volta então a subir até cerca de 7,2 m (175 m após o seu início). Volta a descer face ao terreno natural 

e a subir até á altura máxima de 7,9 m e novamente a descer até ao encontro, 

natural, havendo pelo meio (aos 325 m) um desnível de maior altura (pouco menos de 7,1

o natural, associado ao nó da saída da Avenida Padre Cruz.  

é apresentado o traçado em planta e perfil longitudinal deste viaduto

, incluindo as referências às principais condicionantes do traçado acima descritas.

Tal como no caso do VL1, no dimensionamento da secção do viaduto VL2 chegou

das passagens livres dos viadutos existentes, que foi incrementado a 800 mm nas seções transversais 

consideradas. O tabuleiro deste viaduto VL2, tal como o do VL1, tem uma secção transversal tipo em reta de 

+0,80+1,60+3,65+1,60+0,80+0,15) (VDCG TXD PE STR VDT VL1 DW 890

e que se apresenta em figuras seguintes (Figura 13
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do edifício "Torre Vicentina", que requer 

feriores aos valores mínimos 

se numa zona de espaço muito restringido, que não 

as curvas circulares de transição nos tramos 

Ao longo do traçado deste viaduto serão garantidas as condições do tramo reto, tanto em planta 

al como no VL1, em perfil longitudinal serão superados os valores de pendente máxima 

se uma pendente máxima de 4,741% ao longo de 75 m de extensão. No 

entanto, esta excedência é admitida excecionalmente devido às condições físicas existentes neste projeto, 

sendo definidas limitações de velocidade. Em termos dos restantes parâmetros principais do traçado 

m e o raio de curvas verticais mínimo de 

Também os aparelhos de via neste viaduto serão implantados em pendentes de 1,75% e de 4,0% nas 

s neste viaduto (pendente máxima e combinação das curvas 

o objetivo de melhorar a sua 

segurança, de minimizar as oscilações no material circulante e assegurar um conforto conveniente para o 

deverá ser de 35 km/h. 

m face ao terreno natural, 

Campo Grande, a via estará a uma altura 

m numa extensão de cerca de 

. Volta a descer face ao terreno natural 

m e novamente a descer até ao encontro, pouco acima do terreno 

m) um desnível de maior altura (pouco menos de 7,1 m) devido às cotas 

deste viaduto (que se inclui no Anexo 

, incluindo as referências às principais condicionantes do traçado acima descritas. 

Tal como no caso do VL1, no dimensionamento da secção do viaduto VL2 chegou-se a um valor de 650 mm 

mm nas seções transversais 

tem uma secção transversal tipo em reta de 

89028 incluído no Tomo II), 

13, em vão e Figura 14, em 
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Figura 11 – Planta 

3.1.2.3 Solução estrutural 

O Viaduto de Ligação VL2, que ligará Campo Grande a Telheiras 

dividido em dois módulos estruturais, com cerca de 350

estruturais, o Módulo Nascente com cerca de 93,5

entre si por uma junta de dilatação, localizada no pilar 

Para a transmissão das cargas verticais manteve

viga contínua, descarregando nos pilares e encontros através de aparelhos de apoio, que por razões de 

durabilidade serão em panela, fixos ou com guiamento

Na Figura 12 é apresentado um extrato da planta e alçado (visto de norte) deste viaduto (

VDCG TXD PE STR VDT VL2 DW 89025 incluído 

 

Planta e perfil longitudinal (eixo) do viaduto VL2 

O Viaduto de Ligação VL2, que ligará Campo Grande a Telheiras constituindo a Nova

estruturais, com cerca de 350 m de extensão e um encontro. Estes dois módulos 

com cerca de 93,5 m e Módulo Central com cerca de 252

localizada no pilar VL2-PT5. 

ansmissão das cargas verticais manteve-se o conceito dos viadutos existentes, com tabuleiros em 

viga contínua, descarregando nos pilares e encontros através de aparelhos de apoio, que por razões de 

em panela, fixos ou com guiamento. 

é apresentado um extrato da planta e alçado (visto de norte) deste viaduto (

incluído no Anexo 3.1, sem escala). 
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constituindo a Nova Linha Amarela, é 

m de extensão e um encontro. Estes dois módulos 

com cerca de 252 m, são separados 

se o conceito dos viadutos existentes, com tabuleiros em 

viga contínua, descarregando nos pilares e encontros através de aparelhos de apoio, que por razões de 

é apresentado um extrato da planta e alçado (visto de norte) deste viaduto (adaptado de 
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(Planta geral e alçado norte do v
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(Planta geral e alçado norte do viaduto VL2 - Folha 1/3) 
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(Planta geral e alçado norte do viaduto VL2 
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(Planta geral e alçado norte do viaduto VL2 - Folha 2/3) 
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Figura 

 

(Planta geral e alçado norte do viaduto VL2 

Figura 12 – Planta geral e alçado norte do viaduto VL2
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(Planta geral e alçado norte do viaduto VL2 - Folha 3/3) 

al e alçado norte do viaduto VL2 
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Viaduto 

O módulo Nascente do VL2 é o módulo de ligação ao tabuleiro existente imediatamente a poente da 

Estação Campo Grande (Tramos 1 a 4).

entre os eixos do pilar VL2-P1 e do pilar de transição VL2

intermédios (VL2-P2 a VL2-P4). A modelação dos vãos é definida pelo alinhamento dos novos pilares com os 

pilares existentes, tendo também em conta os acessos do Novo terminal Rodoviário e também a ciclovia 

prevista, correspondendo a quatro vãos (25,085+24,613+

colocados apoios unidirecionais, respeitando o sistema estrutural do viaduto existente.

A largura variável do tabuleiro obriga à adoção de duas soluções distintas, tal como já desc

viaduto VL1. No primeiro tramo correspondente ao alargamento do tabuleiro e onde a largura é inferior a 

8,0 m, o tabuleiro será com uma nervura única, pré

inclinação constante para a face visível do tabuleiro, variando a largura da nervura entre 1,04

estreita, e cerca de 4 m na zona mais larga. Tal como descrito no viaduto VL1, para aligeirar o peso do 

tabuleiro e aumentar a eficiência da secção, recorre

preencher com blocos de EPS. A transição da secção nervurada para a dupla nervura faz

prolongando a zona maciça cerca de 2 

são formados por duas nervuras, também com aligeiramento cilíndrico, pré

1,50 m, sendo a estrutura idêntica à já anteriormente descrita para o viaduto VL1. Também o faseamento 

geral para a construção do tabuleiro é igual à já descrita para o VL1.

O módulo Central do VL2 (Tramos 5 a 14), é composto por um

medidos entre os eixos do pilar de transição VL2

por nove pilares intermédios (VL2-P6 a VL2

Rodoviário, infraestruturas existentes que não será possível desviar e a passagem sobre a Avenida Padre 

Cruz, correspondendo a dez vãos (21,00

Para os tramos 5 a 9 e 11 a 14, o tabuleiro tem uma secção constant

pré-esforçado com 1,50 m de altura e 

de EPS. De modo a garantir um gabarito vertical de 5

o Tramo 10, o tabuleiro reduz a altura dos dois caixões para uma altura constante total de 1,15

os vazamentos circulares a 0,75 m de diâmetro

para a face visível do tabuleiro, o que conduz a uma la

sendo os fustes dos pilares rodados segundo o eixo da avenida.

Os cortes transversais tipo na zona de vão dos 

semelhantes aos já anteriormente apresent

parte da redução da altura do tabuleiro em alguns deles, que 

1,5 m). Também, tal como já descrito para o viaduto VL1, a necessidade de ligação entre tabuleiros ocorre

módulo adjacente à estação, adotando-

 

do VL2 é o módulo de ligação ao tabuleiro existente imediatamente a poente da 

ção Campo Grande (Tramos 1 a 4). É composto por uma viaduto com 93,524 m de extensão

P1 e do pilar de transição VL2-PT5, e sendo ainda suportado por três pilares 

P4). A modelação dos vãos é definida pelo alinhamento dos novos pilares com os 

pilares existentes, tendo também em conta os acessos do Novo terminal Rodoviário e também a ciclovia 

a quatro vãos (25,085+24,613+24,000+19,825 m). Neste módulo de ligação são 

colocados apoios unidirecionais, respeitando o sistema estrutural do viaduto existente. 

A largura variável do tabuleiro obriga à adoção de duas soluções distintas, tal como já desc

o primeiro tramo correspondente ao alargamento do tabuleiro e onde a largura é inferior a 

m, o tabuleiro será com uma nervura única, pré-esforçada, com uma altura constante de 1,50

vel do tabuleiro, variando a largura da nervura entre 1,04

m na zona mais larga. Tal como descrito no viaduto VL1, para aligeirar o peso do 

tabuleiro e aumentar a eficiência da secção, recorre-se a vazamentos circulares com 1

preencher com blocos de EPS. A transição da secção nervurada para a dupla nervura faz

 m para cada lado do apoio sobre o pilar VL2-P2.

rvuras, também com aligeiramento cilíndrico, pré-esforçadas, e altura constante de 

m, sendo a estrutura idêntica à já anteriormente descrita para o viaduto VL1. Também o faseamento 

geral para a construção do tabuleiro é igual à já descrita para o VL1. 

amos 5 a 14), é composto por um viaduto com 252,089

medidos entre os eixos do pilar de transição VL2-PT5 e o Encontro do viaduto VL2, e sendo ainda suportado 

P6 a VL2-P14). Na modelação dos vãos foi considerado o novo Terminal 

infraestruturas existentes que não será possível desviar e a passagem sobre a Avenida Padre 

21,00+24,00+24,00+25,50+16,50+27,00+30,00+30,00

Para os tramos 5 a 9 e 11 a 14, o tabuleiro tem uma secção constante com duas nervuras de betão armado 

 vazamentos circulares com 1 m de diâmetro a preencher com blocos 

. De modo a garantir um gabarito vertical de 5 m sobre a faixa Nascente da Avenida Padre Cruz, para 

o tabuleiro reduz a altura dos dois caixões para uma altura constante total de 1,15

m de diâmetro. Neste, optou-se por manter a mesma inclinação dos caixões 

para a face visível do tabuleiro, o que conduz a uma largura inferior da nervura com uma largura de 1,95

os fustes dos pilares rodados segundo o eixo da avenida. 

e vão dos primeiros tramos do módulo Nascente do v

já anteriormente apresentados para o módulo Nascente do viaduto VL1

parte da redução da altura do tabuleiro em alguns deles, que nestes tramos do viaduto VL2 é sempre de 

al como já descrito para o viaduto VL1, a necessidade de ligação entre tabuleiros ocorre

-se a mesma solução para o faseamento construtivo
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do VL2 é o módulo de ligação ao tabuleiro existente imediatamente a poente da 

m de extensão, medidos 

uportado por três pilares 

P4). A modelação dos vãos é definida pelo alinhamento dos novos pilares com os 

pilares existentes, tendo também em conta os acessos do Novo terminal Rodoviário e também a ciclovia 

Neste módulo de ligação são 

A largura variável do tabuleiro obriga à adoção de duas soluções distintas, tal como já descrito para o 

o primeiro tramo correspondente ao alargamento do tabuleiro e onde a largura é inferior a 

esforçada, com uma altura constante de 1,50 m e uma 

vel do tabuleiro, variando a largura da nervura entre 1,04 m, na zona mais 

m na zona mais larga. Tal como descrito no viaduto VL1, para aligeirar o peso do 

com 1 m de diâmetro a 

preencher com blocos de EPS. A transição da secção nervurada para a dupla nervura faz-se, neste caso, 

P2. Os restantes tramos 

esforçadas, e altura constante de 

m, sendo a estrutura idêntica à já anteriormente descrita para o viaduto VL1. Também o faseamento 

viaduto com 252,089 m de extensão 

PT5 e o Encontro do viaduto VL2, e sendo ainda suportado 

P14). Na modelação dos vãos foi considerado o novo Terminal 

infraestruturas existentes que não será possível desviar e a passagem sobre a Avenida Padre 

30,00+28,00+26,09 m). 

e com duas nervuras de betão armado 

m de diâmetro a preencher com blocos 

m sobre a faixa Nascente da Avenida Padre Cruz, para 

o tabuleiro reduz a altura dos dois caixões para uma altura constante total de 1,15 m, passando 

inclinação dos caixões 

rgura inferior da nervura com uma largura de 1,95 m e 

tramos do módulo Nascente do viaduto VL2 são 

módulo Nascente do viaduto VL1, na Figura 6 atrás (à 

nestes tramos do viaduto VL2 é sempre de 

al como já descrito para o viaduto VL1, a necessidade de ligação entre tabuleiros ocorre no 

faseamento construtivo. 
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Em secção corrente, os tramos finais do 

zona de vão, são apresentados na 

figura apresentam-se ainda o caso particular para o Tramo 10 e também na zona em que o VL2 será coberto

sensivelmente a partir da Avenida Padre Cruz

Secção Corrente 

Figura 13 – Secções transversais tipo 

A ligação entre o tabuleiro e todos os pilares do viaduto é sempre feita por intermédio de aparelhos de 

apoio em panela, fixos ou unidirecionais

existentes (os desenhos específicos 

a VL2-P14) e tal como já descrito para o 

retangular maciço de 3,00 m x 1,80

com 1,00 m de espessura e 1,60 

da dimensão do fuste retangular maciço, também o pilar VL2

pilares VL2-P10 e VL2-P11, estes últimos 

(VDCG TXD PE STR VDT VL2 DW 890

 

os tramos finais do Módulo Nascente e do Módulo Central 

são apresentados na Figura 13 (adaptado de VDCG TXD PE STR VDT VL2

se ainda o caso particular para o Tramo 10 e também na zona em que o VL2 será coberto

sensivelmente a partir da Avenida Padre Cruz (as zonas em apoio são apresentadas

     

       

 

Secção Corrente com Cobertura  

Secções transversais tipo (vão), Tramo 10 e Cobertura 

A ligação entre o tabuleiro e todos os pilares do viaduto é sempre feita por intermédio de aparelhos de 

unidirecionais. Os pilares do módulo poente replicam

(os desenhos específicos são incluídos no Tomo II. Em regra (7 pilares: VL2

e tal como já descrito para o viaduto VL1 (Figura 7), os pilares são 

1,80 m na secção de topo, sendo que o tabuleiro apoia em capitéis laterais 

 m de altura na ligação ao fuste (VDCG TXD PE STR

da dimensão do fuste retangular maciço, também o pilar VL2-P4 (VDCG TXD PE STR

, estes últimos com os fustes dos pilares rodados segundo o eixo da avenida 

89035), são similares aos pilares tipo.  
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Central do viaduto VL2, no final da 

VL2 DW 89028, Tomo II). Nesta 

se ainda o caso particular para o Tramo 10 e também na zona em que o VL2 será coberto, 

são apresentadas a seguir, na Figura 14). 

 

 Tramo 10 

e Cobertura do viaduto VL2 

A ligação entre o tabuleiro e todos os pilares do viaduto é sempre feita por intermédio de aparelhos de 

e replicam, de um modo geral, os 

(7 pilares: VL2-P6 a VL2-P9 e VL2-P12 

os pilares são constituídos por um fuste 

, sendo que o tabuleiro apoia em capitéis laterais 

STR VDT VL2 DW 89034). À parte 

STR VDT VL2 DW 89031), e os 

com os fustes dos pilares rodados segundo o eixo da avenida 
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Os pilares de ligação VL2-P1 a VL2-P3, à parte de algumas dimensões, são similares ao pilar VL1

viaduto VL1, também de ligação e já descrito anteriormente (

maciço de envolvente retangular e sendo o capitel materializado por uma travessa que envolve o pilar 

existente (VDCG TXD PE STR VDT VL2 DW 

semelhante aos restantes pilares com os necessários ajustes para permitir um capitel maior, constituído por 

uma travessa (1,60 mx6,15 mx2,40 m) para 

apresentam-se as secções deste pilar (adaptado de 

Secção Transversal

Figura 14 – Secções dos alçados e fustes (pilar e fundação) do VL2

  

 

P3, à parte de algumas dimensões, são similares ao pilar VL1

, também de ligação e já descrito anteriormente (Figura 7), sendo constituídos por um fuste 

e sendo o capitel materializado por uma travessa que envolve o pilar 

 89029 a 89031). Por fim, o pilar de transição VL2

semelhante aos restantes pilares com os necessários ajustes para permitir um capitel maior, constituído por 

) para acomodar os aparelhos de apoio dos dois módulos. Na 

se as secções deste pilar (adaptado de VDCG TXD AP STR VDT VL2 DW 89033). 

Secção Transversal   Vista Longitudinal 

 

ões dos alçados e fustes (pilar e fundação) do VL2-
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P3, à parte de algumas dimensões, são similares ao pilar VL1-P1 do 

), sendo constituídos por um fuste 

e sendo o capitel materializado por uma travessa que envolve o pilar 

pilar de transição VL2-PT5 tem um fuste 

semelhante aos restantes pilares com os necessários ajustes para permitir um capitel maior, constituído por 

acomodar os aparelhos de apoio dos dois módulos. Na Figura 14 

 

 

-PT5  
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A altura total dos pilares (fustes e capitéis até ao maciço de fundação) é também variável sendo de:

VL2-P1: 7,08 m   

VL2-P2: 6,33 m   

VL2-P3: 6,60 m   

VL2-P4: 5,05 m   

VL2-PT5: 5,31 m  

Os pilares são fundados por fundação indireta

Ø1.20 m encastradas no Miocénico competente a profundidades variáveis. Em geral, tratam

de 4 estacas, com exceção do VL2

pilares com 3 estacas inseridas numa fundação para fazer face aos 

à presença de um coletor de saneamento existente e ao separador central da Avenida Padre Cruz.

As fundações dos 14 pilares do viaduto VL2 têm comprimentos variáveis (entre 22

serem devidamente encastradas na unidade Mc7. No encabeçamento das estacas será feita a escavação para 

execução do respetivo maciço de fundação, sendo as alturas desta escavação variáveis, mas sensivelmente

da ordem dos 4 m. As principais

escavação de cerca 3 m de profundidade; e o pilar VL2

zona do eixo. Em todos os casos, é sempre garantido um recobrimento mínimo 

relativamente à cota da face superior dos maciços.

As principais características das fundações

viaduto VL2 são sistematizadas no quadro seguinte

Quadro 

Pilar 
Estacas- número e dimensão

N.º DN (m) L (m)

VL2-P1 2 1,20 22,20

VL2-P2 4 1,00 22,80

VL2-P3 4 1,00 22,60

VL2-P4 4 1,00 22,30

VL2-PT5 4 1,20 2

VL2-P6 4 1,20 26,

VL2-P7 4 1,20 2

VL2-P8 4 1,20 28,90

VL2-P9 4 1,20 30,70

 

A altura total dos pilares (fustes e capitéis até ao maciço de fundação) é também variável sendo de:

 VL2-P6: 5,94 m:   VL2-P11: 5,05

 VL2-P7: 5,94 m   VL2-P12: 6,41

 VL2-P8:  6,41 m   VL2-P13: 5,05

 VL2-P9:  8,50 m    VL2-P14: 6,41

 VL2-P10: 5,05 m 

fundação indireta, com recurso a estacas moldadas 

m encastradas no Miocénico competente a profundidades variáveis. Em geral, tratam

de 4 estacas, com exceção do VL2-P1 e do VL2-P10 e VL2-P11. Nestes dois últimos, dimensionaram

numa fundação para fazer face aos condicionamentos locais correspondentes 

à presença de um coletor de saneamento existente e ao separador central da Avenida Padre Cruz.

As fundações dos 14 pilares do viaduto VL2 têm comprimentos variáveis (entre 22

serem devidamente encastradas na unidade Mc7. No encabeçamento das estacas será feita a escavação para 

execução do respetivo maciço de fundação, sendo as alturas desta escavação variáveis, mas sensivelmente

m. As principais exceções são o pilar VL2-P11 (entre as faixas da Av. Padre Cruz) com uma 

m de profundidade; e o pilar VL2-P9 com escavação até 6,5

zona do eixo. Em todos os casos, é sempre garantido um recobrimento mínimo 

relativamente à cota da face superior dos maciços.  

s principais características das fundações, encastradas na unidade Mc7, para os d

no quadro seguinte. 

Quadro 4 – Fundações dos pilares do viaduto VL2 

número e dimensão Estacas-cotas 
Maciço

L (m) topo fundo 

22,20 76,68 54,48 
Maciço retangular

(altura: 1,8 m, largura: 2,4

22,80 77,31 54,50 
Maciço quadrangular

(altura: 1,5 m, largura=comprimento: 5,0

22,60 78,00 55,40 
Maciço quadrangular

(altura: 1,5 m, largura=comprimento: 5,0

22,30 78,70 56,40 
Maciço quadrangular

(altura: 1,5 m, largura=comprimento:

26,50 78,50 52,00 
Maciço retangular

(altura: 2,4 m, largura: 7,5

26,90 79,00 52,10 
Maciço quadrangular

(altura: 2,4 m, largura=comprimento: 6,9

27,00 79,70 52,70 
Maciço 

(altura: 2,4 m, largura=comprimento: 6,9

28,90 80,30 51,35 
Maciço quadrangular

(altura: 2,4 m, largura=comprimento: 6,9

30,70 80,00 49,30 
Maciço quadrangular

(altura: 2,4 m, largura=comprimento: 6,9
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A altura total dos pilares (fustes e capitéis até ao maciço de fundação) é também variável sendo de: 

P11: 5,05 m 

P12: 6,41 m 

P13: 5,05 m 

P14: 6,41 m 

, com recurso a estacas moldadas com diâmetros Ø1,00m ou 

m encastradas no Miocénico competente a profundidades variáveis. Em geral, tratam-se de maciços 

P11. Nestes dois últimos, dimensionaram-se 

condicionamentos locais correspondentes 

à presença de um coletor de saneamento existente e ao separador central da Avenida Padre Cruz. 

As fundações dos 14 pilares do viaduto VL2 têm comprimentos variáveis (entre 22,2 m e 30,8 m), de modo a 

serem devidamente encastradas na unidade Mc7. No encabeçamento das estacas será feita a escavação para 

execução do respetivo maciço de fundação, sendo as alturas desta escavação variáveis, mas sensivelmente 

P11 (entre as faixas da Av. Padre Cruz) com uma 

P9 com escavação até 6,5 m de profundidade na 

zona do eixo. Em todos os casos, é sempre garantido um recobrimento mínimo de pelo menos 0,5 m 

para os diferentes pilares do 

 

Maciço 

Maciço retangular 

m, largura: 2,4 m e comprimento: 6,0 m) 

Maciço quadrangular 

m, largura=comprimento: 5,0 m) 

Maciço quadrangular 

m, largura=comprimento: 5,0 m) 

Maciço quadrangular 

m, largura=comprimento: 5,0 m) 

Maciço retangular 

m, largura: 7,5 m e comprimento: 6,8 m) 

Maciço quadrangular 

m, largura=comprimento: 6,9 m) 

Maciço quadrangular 

m, largura=comprimento: 6,9 m) 

Maciço quadrangular 

m, largura=comprimento: 6,9 m) 

Maciço quadrangular 

m, largura=comprimento: 6,9 m) 
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Pilar 
Estacas- número e dimensão 

N.º DN (m) L (m) 

VL2-P10 3 1,20 30,60 

VL2-P11 3 1,20 30,80 

VL2-P12 4 1,20 26,80 

VL2-P13 4 1,20 25,60 

VL2-P14 4 1,20 21,90 

Na Figura 15 apresenta-se extrato com o corte e

VDCG TXD PE STR VDT VL2 DW 89027 incluído 

nesta figura é ainda possível verificar a implantação dos pilares (e também dos maciços de fundação 

enterrados) face às condicionantes existentes e que foram consideradas na 

Encontro do Viaduto VL2 

A geometria do Encontro do VL2 é definida pela necessidade de encaixe no encontro existente (atual Linha 

Verde, futura Nova Linha Amarela). O novo encontro, tal como o encontro do VL1, considera um encontro 

constituído por um estribo fundado por e

o seu tardoz uma laje de transição/laje de plataforma que a partir de dado momento se apoia diretamente 

no terreno. Para assentar esta laje de plataforma no terreno é necessário executar um 

paredes longitudinais que suportam a laje de plataforma apoiadas em estacas de pequeno diâmetro em 

betão simples, realizadas por trado contínuo (diâmetro Ø0,60

o solo subjacente).  

Esta solução, e com este tipo de reforço de fundações, permite reduzir a altura do aterro técnico a realizar 

sobre o terreno existente. Numa zona em que a altura ao solo é muito reduzida será realizado um 

ensoleiramento que serve ao mesmo tempo de fundação

O encontro tem uma altura máxima ao plano base da via de cerca de 4

largura 1,8 m, que é fundada por 3 estacas de diâmetro Ø1,20

à cota 86,60 e fundo à cota 60,74). 

A inserção da nova estrutura na existente faz

nova estrutura à existente, ao nível da laje de plataforma assente no terreno/aterro confinado.

novo encontro ao encontro existente, dada a extensão necessária à integração das novas vias, que se 

prolonga por várias dezenas de metros, acabam por se justapor à via existente para além dos encontros com 

muros laterais e cofres vazados de pequena altura.

 

 Estacas-cotas 
Maciço 

topo fundo 

83,38 52,78 
Maciço retangular

(altura: 2,4 m, largura: 3,0 m e comprimento: 10,8

84,00 53,20 
Maciço retangular

(altura: 2,4 m, largura: 3,0 m e comprimento: 10,8

82,50 55,70 
Maciço quadrangular

(altura: 2,4 m, largura=comprimento: 6,9

83,00 57,48 
Maciço quadrangular

(altura: 2,4 m, largura=comprimento: 6,9

80,50 58,65 
Maciço quadrangular

(altura: 2,4 m, largura=comprimento: 6,9

se extrato com o corte e planta de fundações deste viaduto (

incluído no Anexo 3.1, sem escala). No extrato da planta apresentada 

nesta figura é ainda possível verificar a implantação dos pilares (e também dos maciços de fundação 

condicionantes existentes e que foram consideradas na definição dos vãos.

A geometria do Encontro do VL2 é definida pela necessidade de encaixe no encontro existente (atual Linha 

Verde, futura Nova Linha Amarela). O novo encontro, tal como o encontro do VL1, considera um encontro 

constituído por um estribo fundado por estacas, para receber as reações do tabuleiro, prolongando

o seu tardoz uma laje de transição/laje de plataforma que a partir de dado momento se apoia diretamente 

no terreno. Para assentar esta laje de plataforma no terreno é necessário executar um 

paredes longitudinais que suportam a laje de plataforma apoiadas em estacas de pequeno diâmetro em 

betão simples, realizadas por trado contínuo (diâmetro Ø0,60 m e extensão de 10 m ou 12

Esta solução, e com este tipo de reforço de fundações, permite reduzir a altura do aterro técnico a realizar 

Numa zona em que a altura ao solo é muito reduzida será realizado um 

ensoleiramento que serve ao mesmo tempo de fundação ao muro de contenção lateral necessário.

O encontro tem uma altura máxima ao plano base da via de cerca de 4 m, integrando uma viga de estribo de 

m, que é fundada por 3 estacas de diâmetro Ø1,20 m e comprimento de 25,86

A inserção da nova estrutura na existente faz-se já para trás da laje de transição existente

nova estrutura à existente, ao nível da laje de plataforma assente no terreno/aterro confinado.

vo encontro ao encontro existente, dada a extensão necessária à integração das novas vias, que se 

prolonga por várias dezenas de metros, acabam por se justapor à via existente para além dos encontros com 

muros laterais e cofres vazados de pequena altura. 
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Maciço retangular 

m e comprimento: 10,8 m) 

Maciço retangular 

m e comprimento: 10,8 m) 

quadrangular 

m, largura=comprimento: 6,9 m) 

Maciço quadrangular 

m, largura=comprimento: 6,9 m) 

Maciço quadrangular 

m, largura=comprimento: 6,9 m) 

planta de fundações deste viaduto (adaptado de 

No extrato da planta apresentada 

nesta figura é ainda possível verificar a implantação dos pilares (e também dos maciços de fundação 

dos vãos.  

A geometria do Encontro do VL2 é definida pela necessidade de encaixe no encontro existente (atual Linha 

Verde, futura Nova Linha Amarela). O novo encontro, tal como o encontro do VL1, considera um encontro 

stacas, para receber as reações do tabuleiro, prolongando-se para 

o seu tardoz uma laje de transição/laje de plataforma que a partir de dado momento se apoia diretamente 

no terreno. Para assentar esta laje de plataforma no terreno é necessário executar um conjunto de quatro 

paredes longitudinais que suportam a laje de plataforma apoiadas em estacas de pequeno diâmetro em 

m ou 12 m, para melhorar 

Esta solução, e com este tipo de reforço de fundações, permite reduzir a altura do aterro técnico a realizar 

Numa zona em que a altura ao solo é muito reduzida será realizado um 

ao muro de contenção lateral necessário. 

m, integrando uma viga de estribo de 

m e comprimento de 25,86 m (topo da estaca 

se já para trás da laje de transição existente por justaposição da 

nova estrutura à existente, ao nível da laje de plataforma assente no terreno/aterro confinado. Na ligação do 

vo encontro ao encontro existente, dada a extensão necessária à integração das novas vias, que se 

prolonga por várias dezenas de metros, acabam por se justapor à via existente para além dos encontros com 



 

VDCG TXD PE AMB LT3 000 RL 49001 B  

(Corte longitudinal – eixo - e planta de fundações do VL2
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e planta de fundações do VL2- Folha 1/3) 
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(Corte longitudinal – eixo - e planta de fundações do VL2
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e planta de fundações do VL2- Folha 2/3) 
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Figura 15 – Corte longitudinal (ei

 

(Corte longitudinal – eixo - e planta de fundações do VL2

Corte longitudinal (eixo) e planta de fundações do VL2
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e planta de fundações do VL2- Folha 3/3) 

xo) e planta de fundações do VL2 
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Na Figura 16 apresenta-se extrato do alçado frontal

Figura 17, o extrato do corte longitudinal e planta de fundações

VDCG TXD PE STR VDT VL2 DW 89014 incluído 

Figura 16 – Alçado frontal e corte tipo do Encontro do viaduto VL2

Figura 17 – Corte longitudinal e planta de fund

 

se extrato do alçado frontal do encontro e corte tipo da zona em trinche

, o extrato do corte longitudinal e planta de fundações

incluído no Tomo II, sem escala). 

Alçado frontal e corte tipo do Encontro do viaduto VL2

Corte longitudinal e planta de fundações do Encontro do viaduto VL2
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e corte tipo da zona em trincheira e, na 

, o extrato do corte longitudinal e planta de fundações (adaptados de 

 

Alçado frontal e corte tipo do Encontro do viaduto VL2 

 

ações do Encontro do viaduto VL2 
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3.1.2.4 Implicações na rede viária existente

Zona do Terminal Rodoviário e Ciclovia

Conforme apresentado anteriormente 

desenvolver parcialmente sobre os acessos 

esperadas quaisquer implicações 

garantido o gabarito livre mínimo de

transversal) situado no Tramo 2, entre os pilares VL

De facto, o projeto foi desenvolvido respeitando as geometrias das vias inferiores de acesso e do Terminal 

Rodoviário e de forma a preservar a sua integridade e funcionalidade.

No que se refere à ciclovia existente

VL2, o traçado para a nova ciclovia

decorre já da articulação feita entr

do Campo Grande e do projeto do Novo Terminal Rodoviário / Interface Campo Grande

O projeto dos vãos do viaduto, nomeadamente no Tramo 1, entre os pilares VL2

(entre os pilares VL2-P4 e VL2-

viaduto / pilares, voltando o viaduto a atravessá

‘antiga’) foi compatibilizado com o 

anterior). 

Apesar de, durante a construção

parcialmente, outras vias do Terminal Rodoviário 

interrompidas (ver secção relativa aos Desvios de Trânsito) e mesmo

construção das fundações de vários 

após a construção nas suas condições originais.

cimbre (usando pórticos e suspensão superior

tabuleiro, conforme descrito e ilustrado no ponto 3.9.3 Faseamento Construtivo.

Avenida Padre Cruz e Estrada de Telheiras

Relativamente à Estrada de Telheiras é garantido um gabarito vertical de 5

à Avenida Padre Cruz, de forma a permitir o acesso dos autocarros (Estrada de Telheiras).

Na Avenida Padre Cruz, o pilar VL2

retangular ‘estreito e comprido’ ser integrada

Grande /Aeroporto. 

Também é cumprido o gabarito mínimo de 5

Terminal do Campo Grande (5,04

 

Implicações na rede viária existente 

e Ciclovia 

Conforme apresentado anteriormente (planta e perfil ao nível das fundações

desenvolver parcialmente sobre os acessos e o Terminal Rodoviário (novo), durante a sua operação não são 

esperadas quaisquer implicações nas vias de acesso, vias interiores e estacionamentos, sendo sempre 

mínimo de 5 m requerido, nomeadamente no acesso

entre os pilares VL2-P23 e VL2-P3, e onde se regista o menor gabarito

De facto, o projeto foi desenvolvido respeitando as geometrias das vias inferiores de acesso e do Terminal 

Rodoviário e de forma a preservar a sua integridade e funcionalidade. 

ciclovia existente, que será inviabilizada de forma definitiva pela construção deste viaduto 

o traçado para a nova ciclovia, repondo a existente, tal como desenho do próprio Terminal Rodoviário, 

decorre já da articulação feita entre o ML e a CML para compatibilização do presente projeto dos Viadutos 

do Campo Grande e do projeto do Novo Terminal Rodoviário / Interface Campo Grande

O projeto dos vãos do viaduto, nomeadamente no Tramo 1, entre os pilares VL2-

-PT5) e o seu desenvolvimento ao longo do desenvolvimento do próprio 

viaduto / pilares, voltando o viaduto a atravessá-la no Tramo 8, entre os pilares VL2

‘antiga’) foi compatibilizado com o traçado da ‘nova’ ciclovia (com extensões coincidentes com o traçado 

durante a construção, a ciclovia e via referida, com 8 m de perfil transversal,

Terminal Rodoviário e a ciclovia ao longo do traçado do VL2 

relativa aos Desvios de Trânsito) e mesmo diretamente 

e vários pilares (conforme ilustrado na Figura 15), todas estas serão repostas 

nas suas condições originais. Também durante a construção está prevista a 

cimbre (usando pórticos e suspensão superior) para passagem de trânsito 

tabuleiro, conforme descrito e ilustrado no ponto 3.9.3 Faseamento Construtivo. 

e Estrada de Telheiras 

Estrada de Telheiras é garantido um gabarito vertical de 5 m, inclusive na passagem inferior 

de forma a permitir o acesso dos autocarros (Estrada de Telheiras).

Avenida Padre Cruz, o pilar VL2-P11 foi dimensionado para a sua fundação

ser integrada no separador entre as faixas sentido Odiv

Também é cumprido o gabarito mínimo de 5 m em todas as vias, nomeadamente no Nó 

Terminal do Campo Grande (5,04 m e 5,54 m) e no sentido Campo Grande e Saída Sentido Benfica (6,24

 

  pág. 61/265 

das fundações) e apesar do viaduto se 

, durante a sua operação não são 

de acesso, vias interiores e estacionamentos, sendo sempre 

m requerido, nomeadamente no acesso (via com 8 m de perfil 

nde se regista o menor gabarito.  

De facto, o projeto foi desenvolvido respeitando as geometrias das vias inferiores de acesso e do Terminal 

será inviabilizada de forma definitiva pela construção deste viaduto 

desenho do próprio Terminal Rodoviário, 

e o ML e a CML para compatibilização do presente projeto dos Viadutos 

do Campo Grande e do projeto do Novo Terminal Rodoviário / Interface Campo Grande. 

-P1 e VL2-P2, e no Tramo 4 

PT5) e o seu desenvolvimento ao longo do desenvolvimento do próprio 

la no Tramo 8, entre os pilares VL2-P8 e VL2-P9 (ciclovia 

(com extensões coincidentes com o traçado 

m de perfil transversal, e mesmo, 

e a ciclovia ao longo do traçado do VL2 serem 

diretamente interferidas para a 

), todas estas serão repostas 

Também durante a construção está prevista a montagem do 

para passagem de trânsito durante a betonagem do 

m, inclusive na passagem inferior 

de forma a permitir o acesso dos autocarros (Estrada de Telheiras). 

ão (com 3 estacas e maciço 

no separador entre as faixas sentido Odivelas/Lumiar e Campo 

nomeadamente no Nó – Ramo de Saída 

m) e no sentido Campo Grande e Saída Sentido Benfica (6,24 m). 
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No sentido Odivelas/Lumiar, de modo a garantir um gabarito vertical de 5

Avenida Padre Cruz, para o Tramo 10, o tabuleiro reduz de altura, reduzindo

conforme já atrás descrito. No entanto, esta redução não é suficien

condicionamentos geométricos e de segurança existentes ao desenvolvimento do traçado, a manutenção do 

gabarito livre de passagem inferior de veículos de 5

nesta faixa Nascente da Avenida Padre Cruz. 

Note-se que durante a realização destes trabalhos será garantida a circulação, embora condicionada, na 

Avenida Padre Cruz. 

Atualmente, nesta conexão, a Avenida Padre Cruz tem uma secção tipo de 12

(0,5+3,5+3,5+3,5+1), além dos elementos de drenagem superficial

lados, constituída por 3 faixas de rodagem de sentido único de 3,5

do lado direito e 0,5 m do lado esquerdo

superficial de ambos os lados (Figura 

superficiais e canaliza-as a um ponto de descarga ligado à rede de esgotos municipal.

Figura 18 – Esquema 

As vias, no tramo descrito da Avenida Padre Cruz, apresentam uma rasante ascendente (Sul

alcançar o ponto mais alto sobre a passagem inferior de conexão com a via de acesso a Telheiras

(arruamento de Telheiras). 

A solução adotada implica a necessidade de 

da berma para o separador central, que afetará unicamente a rasante do tramo numa extensão de 70

 

de modo a garantir um gabarito vertical de 5 m sobre a faixa Nascente da 

Avenida Padre Cruz, para o Tramo 10, o tabuleiro reduz de altura, reduzindo-se a altura dos dois caixões, 

No entanto, esta redução não é suficiente e complementarmente,

condicionamentos geométricos e de segurança existentes ao desenvolvimento do traçado, a manutenção do 

gabarito livre de passagem inferior de veículos de 5 m apenas é possível pelo rebaixamento do traçado atual 

da Avenida Padre Cruz.  

se que durante a realização destes trabalhos será garantida a circulação, embora condicionada, na 

a Avenida Padre Cruz tem uma secção tipo de 12

elementos de drenagem superficial, caleira drenagem e sarjetas de

3 faixas de rodagem de sentido único de 3,5 m de largura cada, acrescido de mais 1

m do lado esquerdo; caleira de drenagem e sarjetas para recolha de água de drenagem 

Figura 18). A rede de sarjetas do lado direito (norte-sul) recolhe as águas 

as a um ponto de descarga ligado à rede de esgotos municipal. 

Esquema e vista da secção tipo atual da Avenida Padre Cruz

As vias, no tramo descrito da Avenida Padre Cruz, apresentam uma rasante ascendente (Sul

alcançar o ponto mais alto sobre a passagem inferior de conexão com a via de acesso a Telheiras

A solução adotada implica a necessidade de projetar um rebaixamento com um máximo de 30

que afetará unicamente a rasante do tramo numa extensão de 70

 

  pág. 62/265 

m sobre a faixa Nascente da 

se a altura dos dois caixões, 

complementarmente, dados os 

condicionamentos geométricos e de segurança existentes ao desenvolvimento do traçado, a manutenção do 

m apenas é possível pelo rebaixamento do traçado atual 

se que durante a realização destes trabalhos será garantida a circulação, embora condicionada, na 

a Avenida Padre Cruz tem uma secção tipo de 12 m de plataforma 

caleira drenagem e sarjetas de ambos os 

acrescido de mais 1 m 

renagem e sarjetas para recolha de água de drenagem 

sul) recolhe as águas 

 

Padre Cruz 

As vias, no tramo descrito da Avenida Padre Cruz, apresentam uma rasante ascendente (Sul-Norte), até 

alcançar o ponto mais alto sobre a passagem inferior de conexão com a via de acesso a Telheiras 

projetar um rebaixamento com um máximo de 30 cm, crescente 

que afetará unicamente a rasante do tramo numa extensão de 70 m, 
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entre os pk 0+267,566 e o pk 0+336,566

do eixo representado e que coincidem com as atuais da via.

O traçado em planta compõe-se de sucessões de alinhamentos retos e em curva, tendo sido parametrizado a 

partir da secção de via atual, obtendo

inserção realiza-se mediante curvas de transição entre tramos curvos e retos de parâmetros variáveis e 

ajustados ao normativo e traçado atual

no Tomo I). 

Figura 19 – Inserção em planta da zona afetada pelo rebaixamento da 

Quanto ao perfil longitudinal, a rasante adapta

diferenças no referido tramo de 70

proceder-se-á a um rebaixamento

garantindo assim a passagem livre de 5,0

VDCG TXD PE TRA LIN 000 DW 39026

 

0+336,566. No resto do tramo são acomodadas as características geométricas 

que coincidem com as atuais da via.  

se de sucessões de alinhamentos retos e em curva, tendo sido parametrizado a 

ão de via atual, obtendo-se raios em planta que variam entre 120

se mediante curvas de transição entre tramos curvos e retos de parâmetros variáveis e 

ajustados ao normativo e traçado atual (Figura 19, adaptado de VDCG TXD PE TRA

Inserção em planta da zona afetada pelo rebaixamento da 

, a rasante adapta-se ao máximo que a atual via permite, existindo as maiores 

tramo de 70 m de extensão entre os pk 0+267,566 e pk

á a um rebaixamento da rasante atual até a um máximo de -30

o assim a passagem livre de 5,0 m sob o futuro viaduto VL2 

39026 incluído no Tomo I). 
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as características geométricas 

se de sucessões de alinhamentos retos e em curva, tendo sido parametrizado a 

que variam entre 120 m (mínimo) e 412 m. A 

se mediante curvas de transição entre tramos curvos e retos de parâmetros variáveis e 

TRA LIN 000 DW 39025 incluído 

 

Inserção em planta da zona afetada pelo rebaixamento da secção 

se ao máximo que a atual via permite, existindo as maiores 

pk 0+336,566. Neste tramo 

30 cm desde a cota atual, 

 (Figura 20, adaptada de 
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Figura 20 – Inserção em perfil da zona afetada pelo rebaixamento da se

Relativamente à Pavimentação, serão restituídas

compõem o pavimento do troço de rodovia

pavimento rodoviário composto por base e sub

O sistema de drenagem também reporá a drenagem no tramo afetado 

previsto da rasante, tendo em consideração o traçado em planta e perfil, a secção transversal e a topografia 

desta área, e apoiar-se-á na rede de águas pluviais existente.

os lados da via em secção equivalente à atual, e a ligação de sumidouros e sarjetas nos pontos baixos da 

rasante e a sua conexão aos coletores existentes e que configuram a rede defini

Serviços Afetados - Redes de drenagem de águas residuais domésticas e pluviais. 

O projeto inclui ainda a sinalização horizontal (marcas na via) e a colocação de sinais verticais e painéis, onde 

necessário. 

Além desta intervenção específica, na fase de construção estão previstos diversos condicionamentos e 

desvios de trânsito em diferentes faixas, vias e nós da Avenida Padre Cruz e também na Estrada de Telheiras, 

interferências que são dentro do possível minimizadas con

apresentados a seguir. Também durante a construção está prevista a 

 

Inserção em perfil da zona afetada pelo rebaixamento da se

tação, serão restituídas, na extensão intervencionada, as diferentes camadas que 

compõem o pavimento do troço de rodovia, ou seja, proceder-se-á à execução de uma nova secção de 

pavimento rodoviário composto por base e sub-base, e mistura betuminosa de acabamento.

também reporá a drenagem no tramo afetado como consequência do rebaixamento 

da rasante, tendo em consideração o traçado em planta e perfil, a secção transversal e a topografia 

águas pluviais existente. Prevê-se a restituição dos canaletes em ambos 

os lados da via em secção equivalente à atual, e a ligação de sumidouros e sarjetas nos pontos baixos da 

rasante e a sua conexão aos coletores existentes e que configuram a rede definida do projeto específico de 

Redes de drenagem de águas residuais domésticas e pluviais.  

a sinalização horizontal (marcas na via) e a colocação de sinais verticais e painéis, onde 

intervenção específica, na fase de construção estão previstos diversos condicionamentos e 

desvios de trânsito em diferentes faixas, vias e nós da Avenida Padre Cruz e também na Estrada de Telheiras, 

interferências que são dentro do possível minimizadas conforme descritos nos Desvios de Trânsito, 

Também durante a construção está prevista a montagem do cimbre (usando pórticos 
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Inserção em perfil da zona afetada pelo rebaixamento da secção 

as diferentes camadas que 

á à execução de uma nova secção de 

acabamento. 

como consequência do rebaixamento 

da rasante, tendo em consideração o traçado em planta e perfil, a secção transversal e a topografia 

s canaletes em ambos 

os lados da via em secção equivalente à atual, e a ligação de sumidouros e sarjetas nos pontos baixos da 

da do projeto específico de 

a sinalização horizontal (marcas na via) e a colocação de sinais verticais e painéis, onde 

intervenção específica, na fase de construção estão previstos diversos condicionamentos e 

desvios de trânsito em diferentes faixas, vias e nós da Avenida Padre Cruz e também na Estrada de Telheiras, 

forme descritos nos Desvios de Trânsito, 

montagem do cimbre (usando pórticos 
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e suspensão superior) para passagem de trânsito 

e ilustrado no ponto 3.9.3 Faseamento Construtivo.

Acesso à garagem da Torre Vicentina (edifício 79

O Encontro Poente do viaduto VL2 de ligação a Telheiras tem forçosamente que encaixar

encontro existente e a Torre Vicentina (Edifício 79

e que terá que ser restabelecido. 

Desde a alternativa de relocalização inicial

Oeste do edifício), foram equacionadas várias alternativas, em estreita colaboração entre 

Torre Vicentina / Moradores, o ML

acordo judicial inicial e também de 

as pretensões do Condomínio e as condicionantes geométricas e de regulamentos, nomeadamente da CML, 

chegou-se a uma solução para o novo acesso pe

sul (Figura 21). Refira-se que este acesso por norte 

expropriação de um terreno adjacente ao imóvel, propriedade do município.

Figura 21 - Localização dos acessos atual e projetado (Novo acesso)

A solução do projeto (Anexo 3.5

87,10 m (garagem) e 90,72 m, na ligação com a estrada de Telheiras, e 

Torre Vicentina (Piso -1). Nesta solução, os parâmetros definidos estão de acordo com a utilização atual da 

garagem por veículos ligeiros (tipo turismo), e não afetam os atuais espaços privados de cada utilizador / 

proprietário. Relativamente aos critérios de dimensionamento implementados no traçado da nova rampa de 

acesso à garagem, foi tida em consideração uma inclinação máxi

rodagem de 3 m cada, a que corresponde uma plataforma total livre de 6

o cruzamento de dois veículos simultaneamente na rampa 

 

e suspensão superior) para passagem de trânsito durante a betonagem do novo tabuleiro, conforme descrito 

rado no ponto 3.9.3 Faseamento Construtivo. 

Acesso à garagem da Torre Vicentina (edifício 79-79F) 

O Encontro Poente do viaduto VL2 de ligação a Telheiras tem forçosamente que encaixar

encontro existente e a Torre Vicentina (Edifício 79-79F), inviabilizando o atual acesso às garagens do edifício

 

Desde a alternativa de relocalização inicialmente apresentada pelo ML em fase de concurso (pela lateral 

Oeste do edifício), foram equacionadas várias alternativas, em estreita colaboração entre 

o ML e também o ACE (após adjudicação da empreitada), 

acordo judicial inicial e também de reuniões, visitas conjuntas e troca de correspondência. Tendo em conta 

as pretensões do Condomínio e as condicionantes geométricas e de regulamentos, nomeadamente da CML, 

se a uma solução para o novo acesso pela face norte do edifício, que substituirá o atual acesso por 

se que este acesso por norte teve também o acordo da CML 

expropriação de um terreno adjacente ao imóvel, propriedade do município. 

Localização dos acessos atual e projetado (Novo acesso)

Anexo 3.5) assenta na construção de um troço de rampa 

m, na ligação com a estrada de Telheiras, e que permite o acesso à garag

1). Nesta solução, os parâmetros definidos estão de acordo com a utilização atual da 

ulos ligeiros (tipo turismo), e não afetam os atuais espaços privados de cada utilizador / 

Relativamente aos critérios de dimensionamento implementados no traçado da nova rampa de 

acesso à garagem, foi tida em consideração uma inclinação máxima de 12% e a inserção de 2 faixas de 

m cada, a que corresponde uma plataforma total livre de 6 m de largura e de modo a permitir 

o cruzamento de dois veículos simultaneamente na rampa (Figura 22).  
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tabuleiro, conforme descrito 

O Encontro Poente do viaduto VL2 de ligação a Telheiras tem forçosamente que encaixar-se entre o 

acesso às garagens do edifício 

apresentada pelo ML em fase de concurso (pela lateral 

Oeste do edifício), foram equacionadas várias alternativas, em estreita colaboração entre o Condomínio da 

(após adjudicação da empreitada), no âmbito de um 

reuniões, visitas conjuntas e troca de correspondência. Tendo em conta 

as pretensões do Condomínio e as condicionantes geométricas e de regulamentos, nomeadamente da CML, 

face norte do edifício, que substituirá o atual acesso por 

teve também o acordo da CML dado que implica a 

 

Localização dos acessos atual e projetado (Novo acesso) 

assenta na construção de um troço de rampa entre as cotas altimétricas 

que permite o acesso à garagem da 

1). Nesta solução, os parâmetros definidos estão de acordo com a utilização atual da 

ulos ligeiros (tipo turismo), e não afetam os atuais espaços privados de cada utilizador / 

Relativamente aos critérios de dimensionamento implementados no traçado da nova rampa de 

ma de 12% e a inserção de 2 faixas de 

m de largura e de modo a permitir 
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Figura 22 - Novo acesso à garagem da Torre Vicentina

O traçado em planta é definido por um eixo que parte da garagem existente, a norte, até se l

estrada de Telheiras e cujo comprimento total é 39,500

terreno, tendo sido necessário desenvolver um traçado com uma sucessão de retas e curvas. Da origem 

0,000 ao ponto 2,81, o traçado desenvolve

esquerda (2,81 a 9,05), de acordo com 

características da envolvente e ao espaço disponível. Finalmente, o traçado desenvolve

reto (9,05 a 39,5) estabelecendo-se a ligação com a atual estrada de Telheiras (

VDCG TXD PE TRA LT3 OE9 DW 39001 incluído 

Figura 

Em perfil longitudinal, o traçado é horizontal na saída da garagem, de modo a facilitar o acesso, 

desenvolvendo-se depois um trecho com inclinação de 12% e por fim, na parte final do traçado liga com um 

alinhamento de inclinação de 0,5% para estabelecer a ligação com a estrada de Telheiras em boas condições 

de segurança. 

 

 

Novo acesso à garagem da Torre Vicentina 

O traçado em planta é definido por um eixo que parte da garagem existente, a norte, até se l

cujo comprimento total é 39,500 m e que é ajustado às características geométricas do 

terreno, tendo sido necessário desenvolver um traçado com uma sucessão de retas e curvas. Da origem 

0,000 ao ponto 2,81, o traçado desenvolve-se em alinhamento reto, seguindo-se um alinhamento curvo à 

esquerda (2,81 a 9,05), de acordo com a direção de avanço e de raio 5 m. Esta curva adapta

características da envolvente e ao espaço disponível. Finalmente, o traçado desenvolve

se a ligação com a atual estrada de Telheiras (Figura 

incluído no Tomo VI). 

Figura 23 – Traçado em planta 

Em perfil longitudinal, o traçado é horizontal na saída da garagem, de modo a facilitar o acesso, 

se depois um trecho com inclinação de 12% e por fim, na parte final do traçado liga com um 

amento de inclinação de 0,5% para estabelecer a ligação com a estrada de Telheiras em boas condições 
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O traçado em planta é definido por um eixo que parte da garagem existente, a norte, até se ligar com a 

ajustado às características geométricas do 

terreno, tendo sido necessário desenvolver um traçado com uma sucessão de retas e curvas. Da origem 

se um alinhamento curvo à 

m. Esta curva adapta-se às 

características da envolvente e ao espaço disponível. Finalmente, o traçado desenvolve-se em alinhamento 

Figura 23, adaptado de 

 

Em perfil longitudinal, o traçado é horizontal na saída da garagem, de modo a facilitar o acesso, 

se depois um trecho com inclinação de 12% e por fim, na parte final do traçado liga com um 

amento de inclinação de 0,5% para estabelecer a ligação com a estrada de Telheiras em boas condições 



 

VDCG TXD PE AMB LT3 000 RL 49001 B 

O desenvolvimento da nova rampa de acesso 

desnível de terras, além de taludes de escava

se de muros em L, de altura variável, em betão armado, com parede vertical em consola, de espessura 

constante e igual a 0,25 m. As fundações dos muros são diretas por sapatas, interligadas ent

localizada sob a plataforma das vias. 

captação drenagem de águas pluviais superficiais.

O pavimento foi projetado para garantir a aderência dos veículos nos trechos de 

consistindo numa laje de betão armado de 20

granular e sendo, sobre esta laje, que interliga as fundações dos muros laterais

lajetas pré-fabricadas para obter uma superfície de elevada adesão para veículos. 

plataforma, está proposta uma peça pré

permitindo a recolha de águas superficiais e respectiva condução para a grelha d

funcionando, simultaneamente, como elemento separador das vias rodoviárias ao longo da rampa

Quanto à drenagem de águas pluviais da rampa de acesso à garagem esta é realizada com recurso a um 

poço de bombagem. As águas pluviais são

construir mais a norte e posteriormente descarregadas na rede pública existente na via a norte da Torre 

Vicentina que por sua vez segue num coletor existente de 1.200

desenho VDCG TXD PE FLU LT3 OE9

O projeto do novo acesso inclui, além do projeto de traçado, fundações e estruturas

pluviais, os projetos das especialidades de

3.1.2.5 Soluções adotadas junto a estruturas/infraestruturas existentes

Galeria e trincheira da linha atual na transição para o túnel (direção Cidade Universitária)

Os condicionamentos ao traçado não permitem afastá

(futuro Anel Verde), na transição para o túnel subterrâneo que conduz à Cidade Universitária.

aproximação à galeria e trincheira existentes

precauções visando o menor impacto possível nestas estruturas devido à presença da nova estrutura do 

viaduto VL2, em particular o impacto das 

Assim e além da definição dos vãos tendo em conta esta situação e de modo a afastar as fundações às 

estruturas existentes, nomeadamente da galeria enterrada

princípio que (i) os maciços de fundação junto da galeria fiquem superficiais, ao nível da sua cobertura, 

evitando-se escavações profundas

do bloco no vão das paredes da galeria existentes enterradas

trincheira se fundem ao nível da soleira, também para evitar impulsos adicionais nas paredes; e (iii)

maciços de estacas sejam relativamente compactos para distanciar as fundações das estruturas existentes, 

 

da nova rampa de acesso obriga à construção de muros laterais de contenção

, além de taludes de escavação, com inclinação de 3H/2V e visíveis na figura acima. 

se de muros em L, de altura variável, em betão armado, com parede vertical em consola, de espessura 

m. As fundações dos muros são diretas por sapatas, interligadas ent

localizada sob a plataforma das vias. Junto ao coroamento dos muros é considerada uma caleira ½ cana para 

captação drenagem de águas pluviais superficiais.  

O pavimento foi projetado para garantir a aderência dos veículos nos trechos de 

consistindo numa laje de betão armado de 20 cm de espessura, assente numa camada de 25

granular e sendo, sobre esta laje, que interliga as fundações dos muros laterais

ra obter uma superfície de elevada adesão para veículos. 

plataforma, está proposta uma peça pré-fabricada onde convergem as pendentes da secção transversal, 

permitindo a recolha de águas superficiais e respectiva condução para a grelha d

funcionando, simultaneamente, como elemento separador das vias rodoviárias ao longo da rampa

Quanto à drenagem de águas pluviais da rampa de acesso à garagem esta é realizada com recurso a um 

poço de bombagem. As águas pluviais são encaminhadas deste poço para uma caixa de descompressão a 

construir mais a norte e posteriormente descarregadas na rede pública existente na via a norte da Torre 

Vicentina que por sua vez segue num coletor existente de 1.200 mm em betão, conforme apresent

OE9 DW 99001, incluído no Tomo VI. 

O projeto do novo acesso inclui, além do projeto de traçado, fundações e estruturas

especialidades de instalações elétricas, segurança contra incêndios e ventilação

Soluções adotadas junto a estruturas/infraestruturas existentes 

Galeria e trincheira da linha atual na transição para o túnel (direção Cidade Universitária)

Os condicionamentos ao traçado não permitem afastá-lo da galeria e trincheira da 

, na transição para o túnel subterrâneo que conduz à Cidade Universitária.

aproximação à galeria e trincheira existentes foi considerada, tendo sido concebidas e adotadas uma série de 

ndo o menor impacto possível nestas estruturas devido à presença da nova estrutura do 

, em particular o impacto das suas fundações neste. 

Assim e além da definição dos vãos tendo em conta esta situação e de modo a afastar as fundações às 

estruturas existentes, nomeadamente da galeria enterrada, foram complementarmente 

os maciços de fundação junto da galeria fiquem superficiais, ao nível da sua cobertura, 

se escavações profundas, nomeadamente junto à Avenida Padre Cruz e futuros impulsos adicionais 

do bloco no vão das paredes da galeria existentes enterradas; (ii) os maciços de fundação próximos da 

trincheira se fundem ao nível da soleira, também para evitar impulsos adicionais nas paredes; e (iii)

maciços de estacas sejam relativamente compactos para distanciar as fundações das estruturas existentes, 
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obriga à construção de muros laterais de contenção do 

visíveis na figura acima. Tratam-

se de muros em L, de altura variável, em betão armado, com parede vertical em consola, de espessura 

m. As fundações dos muros são diretas por sapatas, interligadas entre si pela laje de 

Junto ao coroamento dos muros é considerada uma caleira ½ cana para 

O pavimento foi projetado para garantir a aderência dos veículos nos trechos de forte inclinação (12%), 

cm de espessura, assente numa camada de 25 cm de material 

granular e sendo, sobre esta laje, que interliga as fundações dos muros laterais de contenção, aplicadas 

ra obter uma superfície de elevada adesão para veículos. Na zona central da 

fabricada onde convergem as pendentes da secção transversal, 

permitindo a recolha de águas superficiais e respectiva condução para a grelha de drenagem projetada e 

funcionando, simultaneamente, como elemento separador das vias rodoviárias ao longo da rampa.  

Quanto à drenagem de águas pluviais da rampa de acesso à garagem esta é realizada com recurso a um 

encaminhadas deste poço para uma caixa de descompressão a 

construir mais a norte e posteriormente descarregadas na rede pública existente na via a norte da Torre 

mm em betão, conforme apresentado no 

O projeto do novo acesso inclui, além do projeto de traçado, fundações e estruturas e drenagem de águas 

contra incêndios e ventilação. 

Galeria e trincheira da linha atual na transição para o túnel (direção Cidade Universitária) 

rincheira da Linha Amarela atual 

, na transição para o túnel subterrâneo que conduz à Cidade Universitária. Esta 

tendo sido concebidas e adotadas uma série de 

ndo o menor impacto possível nestas estruturas devido à presença da nova estrutura do 

Assim e além da definição dos vãos tendo em conta esta situação e de modo a afastar as fundações às 

complementarmente adotados como 

os maciços de fundação junto da galeria fiquem superficiais, ao nível da sua cobertura, 

Padre Cruz e futuros impulsos adicionais 

os maciços de fundação próximos da 

trincheira se fundem ao nível da soleira, também para evitar impulsos adicionais nas paredes; e (iii) os 

maciços de estacas sejam relativamente compactos para distanciar as fundações das estruturas existentes, 



VDCG TXD PE AMB LT3 000 RL 49001 B 

minimizando assentamentos verticais e assegurando uma grande resistência aos movimentos horizontais ao 

bloco de fundação para não induzir esforços no 

Durante a construção e além das estacas serem executadas com 

para os maciços de fundação serão feitas, sempre que necessário, ao abrigo de contenções provisórias de 

novo para minimizar desconfinamentos (

no Tomo II). E por fim que o espaço entre estruturas seja preenchido com uma camada vertical de material

compressível (aglomerado negro de cortiça) que minimize os efeitos de possíveis deslocamentos horizontais 

na estrutura existente. 

Esquema da Proteção da trincheira/galeria no VL2

Figura 24 – Contenções provisórias junto à trincheira/galeria

Torre Vicentina (Edifício Estrada de Telheiras, 79 

Face aos condicionamentos já atrás referidos,

edifício Torre Vicentina conforme apresentado na 

incluído no Anexo 3.1). 

Figura 25

Refira-se que na zona do lado sul, entre a face exterior da parede de apoio da laje de teto da garagem e a 

parede do encontro do futuro viaduto VL2 do ML, está prevista a execução de uma estrutura corrente de 

betão armado, que compreende pilares, vigas e uma laje de cobe

 

minimizando assentamentos verticais e assegurando uma grande resistência aos movimentos horizontais ao 

bloco de fundação para não induzir esforços no existente. 

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 contenções provisórias de 

novo para minimizar desconfinamentos (Figura 24, adaptado de VDCG TXD PE STR VDT VL2

E por fim que o espaço entre estruturas seja preenchido com uma camada vertical de material

compressível (aglomerado negro de cortiça) que minimize os efeitos de possíveis deslocamentos horizontais 

 

ra/galeria no VL2-P9 Entivação do solo na zona do p

Contenções provisórias junto à trincheira/galeria 

Torre Vicentina (Edifício Estrada de Telheiras, 79 -79F) 

condicionamentos já atrás referidos, o Encontro Poente do VL2 situar-se á a poucos metros do 

conforme apresentado na Figura 25 (adaptado de VDCG TXD PE STR

 

25 – Encontro do VL2 e Torre Vicentina 

a zona do lado sul, entre a face exterior da parede de apoio da laje de teto da garagem e a 

parede do encontro do futuro viaduto VL2 do ML, está prevista a execução de uma estrutura corrente de 

betão armado, que compreende pilares, vigas e uma laje de cobertura desse espaço. Esta laje será 
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minimizando assentamentos verticais e assegurando uma grande resistência aos movimentos horizontais ao 

tubo moldador recuperável, as escavações 

para os maciços de fundação serão feitas, sempre que necessário, ao abrigo de contenções provisórias de 

VL2 DW 89039 incluído 

E por fim que o espaço entre estruturas seja preenchido com uma camada vertical de material 

compressível (aglomerado negro de cortiça) que minimize os efeitos de possíveis deslocamentos horizontais 

 

Entivação do solo na zona do pilar VL2-P11 

 

se á a poucos metros do 

STR VDT VL2 DW 89027 

 

a zona do lado sul, entre a face exterior da parede de apoio da laje de teto da garagem e a 

parede do encontro do futuro viaduto VL2 do ML, está prevista a execução de uma estrutura corrente de 

rtura desse espaço. Esta laje será 
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convenientemente impermeabilizada e estão previstos poços ingleses em conformidade com o previsto no 

projeto de ventilação. 

O edifício tem uma cave e 13 pisos elevados estando fundado sobre estacas e microestacas. Esta 

aproximação, obriga à tomada de cuidados particulares, sendo preconizada: (i) uma vistoria ao prédio, 

identificando e registando eventuais danos anteriores

concluída antes do início dos trabalhos de 

Observação do Edifício, para assegurar que as vibrações e as deformações se manterão em níveis aceitáveis, 

e que se apresenta no Anexo 10

RECAPE). 

Adutora VFX/Telheiras (Tramo 8, 

A adutora VFX/Telheiras da EPAL (DN 1500) é uma infraestrutura importante 

passa sob a trincheira do túnel de acesso à Cidade Universitária ao ab

betão armado, não sendo viável o seu desvio

afastar, o mais possível, os apoios da conduta e da galeria. 

implantados de modo a que a infraestrutura fique a uma distância segura da conduta

Campo Grande/Telheiras, extrato

qualquer modo seguidos procedimentos adequados para assegurar a execução em segurança das 

fundações. 

Figura 26 – Localização da adutora VFX/Telheiras 

Coletor CI DN1300 (Tramo 10, no alinhamento do VL2

Lateralmente à Avenida Padre Cruz 

pertencente à rede de saneamento principal,

definitivo. Durante o desenvolvimento do Anteprojeto, foi detetada a existência de uma galeria 

 

convenientemente impermeabilizada e estão previstos poços ingleses em conformidade com o previsto no 

O edifício tem uma cave e 13 pisos elevados estando fundado sobre estacas e microestacas. Esta 

roximação, obriga à tomada de cuidados particulares, sendo preconizada: (i) uma vistoria ao prédio, 

identificando e registando eventuais danos anteriores (a vistoria está, neste momento

concluída antes do início dos trabalhos de construção); (ii) a elaboração do Plano de Instrumentação e 

Observação do Edifício, para assegurar que as vibrações e as deformações se manterão em níveis aceitáveis, 

Anexo 10.3 e sendo este detalhado em secções seguintes (elementos a

(Tramo 8, entre os VL2-P8 e VL2-P9) 

A adutora VFX/Telheiras da EPAL (DN 1500) é uma infraestrutura importante no abastecimento a Lisboa 

passa sob a trincheira do túnel de acesso à Cidade Universitária ao abrigo de uma galeria de proteção em 

, não sendo viável o seu desvio. Na definição de vãos e implantação dos apoios, procurou

afastar, o mais possível, os apoios da conduta e da galeria. Os pilaresVL2-P8 e VL2

a infraestrutura fique a uma distância segura da conduta

extrato de VDCG TXD PE STR VDT VL2 DW 89027 incluído 

seguidos procedimentos adequados para assegurar a execução em segurança das 

   

Localização da adutora VFX/Telheiras – extrato da planta e 

Coletor CI DN1300 (Tramo 10, no alinhamento do VL2-P10) 

Lateralmente à Avenida Padre Cruz – sentido Odivelas - Lumiar, existe um coletor com diâmetro DN1300mm 

pertencente à rede de saneamento principal, que passa a grande profundidade, impedindo 

Durante o desenvolvimento do Anteprojeto, foi detetada a existência de uma galeria 
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convenientemente impermeabilizada e estão previstos poços ingleses em conformidade com o previsto no 

O edifício tem uma cave e 13 pisos elevados estando fundado sobre estacas e microestacas. Esta 

roximação, obriga à tomada de cuidados particulares, sendo preconizada: (i) uma vistoria ao prédio, 

neste momento, já em curso e estará 

; (ii) a elaboração do Plano de Instrumentação e 

Observação do Edifício, para assegurar que as vibrações e as deformações se manterão em níveis aceitáveis, 

detalhado em secções seguintes (elementos a apresentar no 

no abastecimento a Lisboa que 

rigo de uma galeria de proteção em 

Na definição de vãos e implantação dos apoios, procurou-se 

P8 e VL2-P9 do viaduto estão assim 

a infraestrutura fique a uma distância segura da conduta (Figura 26 - sentido 

incluído no Anexo 3.1), sendo de 

seguidos procedimentos adequados para assegurar a execução em segurança das 

 

planta e perfil 

Lumiar, existe um coletor com diâmetro DN1300mm 

que passa a grande profundidade, impedindo o seu desvio 

Durante o desenvolvimento do Anteprojeto, foi detetada a existência de uma galeria em 
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profundidade (de aprofundamento para passagem sob o túnel do metro existente) 

superiores que apenas o coletor identificado em fa

localização do pilar VL2-P10 e a consequente modelação de vãos

Com esta confirmação, o pilar mais próximo VL2

enterrada e foi implantado de modo a que a fundação fique a uma distância segura da coletor (

extrato de VDCG TXD PE STR VDT VL2 DW

ainda dimensionado com 3 estacas inseridas num

comprido’), que assim se afasta do coletor

o vão imediatamente anterior (Tramo 9) tenha uma extensão de apenas 16,5

demais vãos (o Tramo 10 tem um vão de 27,0

Figura 27 – Localização do Coletor DN1300 

A fixação da posição definitiva do pilar deve ser realizada no âmbito dos trabalhos de preparação/perfuração 

de obra, que devem ser antecedidos da 

entretanto identificadas, sendo de qualq

execução em segurança das fundações.

3.1.3 Arquitetura 

Em termos de Arquitetura, e tratando-se de uma zona urbana de grande visibilidade e densamente ocupada, 

importa que as estruturas novas a aportar à 

disso, os viadutos existentes irão manter

com ela um conjunto que importa não destruir.

 

(de aprofundamento para passagem sob o túnel do metro existente) com dimensões muito 

superiores que apenas o coletor identificado em fases anteriores do projeto. Esta galeria obrigou a rever a 

P10 e a consequente modelação de vãos do viaduto VL2. 

pilar mais próximo VL2-P10 foi localizado lateralmente ao coletor e galeria 

implantado de modo a que a fundação fique a uma distância segura da coletor (

DW 89027 incluído no Anexo 3.1, sentido Campo Grande/Telheiras

com 3 estacas inseridas num maciço de fundação superficial retangular (‘estreito e 

do coletor e galeria enterrada. Esta nova distribuição de pilares, 

o imediatamente anterior (Tramo 9) tenha uma extensão de apenas 16,5 m, bem mais reduzida que os 

demais vãos (o Tramo 10 tem um vão de 27,0 m). 

   

Localização do Coletor DN1300 – extrato da planta e perfil

A fixação da posição definitiva do pilar deve ser realizada no âmbito dos trabalhos de preparação/perfuração 

de obra, que devem ser antecedidos da reconfirmação da real posição do coletor e das estruturas enterradas 

entretanto identificadas, sendo de qualquer modo seguidos procedimentos adequados para assegurar a 

execução em segurança das fundações. 

se de uma zona urbana de grande visibilidade e densamente ocupada, 

importa que as estruturas novas a aportar à paisagem sejam discretas, para não a sobrecarregarem. Além 

disso, os viadutos existentes irão manter-se, de um e do outro lado da Estação Campo Grande, formando 

com ela um conjunto que importa não destruir. 
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com dimensões muito 

ses anteriores do projeto. Esta galeria obrigou a rever a 

localizado lateralmente ao coletor e galeria 

implantado de modo a que a fundação fique a uma distância segura da coletor (Figura 27, 

, sentido Campo Grande/Telheiras). Foi 

retangular (‘estreito e 

a nova distribuição de pilares, implica que 

m, bem mais reduzida que os 

 

extrato da planta e perfil 

A fixação da posição definitiva do pilar deve ser realizada no âmbito dos trabalhos de preparação/perfuração 

confirmação da real posição do coletor e das estruturas enterradas 

uer modo seguidos procedimentos adequados para assegurar a 

se de uma zona urbana de grande visibilidade e densamente ocupada, 

paisagem sejam discretas, para não a sobrecarregarem. Além 

se, de um e do outro lado da Estação Campo Grande, formando 
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Assim a estereotomia e a distribuição espacial da

existente, repetindo formas e os volumes tanto dos tabuleiros como dos pilares e dos capitéis. Do ponto de 

vista da geometria geral dos viadutos, em coerência com os viadutos existentes, são também rep

os pilares existentes, incluindo os azulejos nos pilares que serão replicados, 

transversal longitudinal para os tabuleiros idênticas às existente

preservados o tipo e estereotomia das guardas exis

material e cor. 

Na Foto 2 são apresentadas imagens das atuais guardas em betão e azulejos a replic

vistas gerais do viaduto na zona dos apoios (pilares típicos e guardas)

Foto 2 – Guardas existentes 

Figura 28 – Vista

 

Assim a estereotomia e a distribuição espacial das novas estruturas procuraram dar continuidade ao 

existente, repetindo formas e os volumes tanto dos tabuleiros como dos pilares e dos capitéis. Do ponto de 

vista da geometria geral dos viadutos, em coerência com os viadutos existentes, são também rep

os pilares existentes, incluindo os azulejos nos pilares que serão replicados, 

longitudinal para os tabuleiros idênticas às existentes. Também nos novos viadutos serão 

preservados o tipo e estereotomia das guardas existentes em betão, replicando-as, tanto em corte como no 

são apresentadas imagens das atuais guardas em betão e azulejos a replic

do viaduto na zona dos apoios (pilares típicos e guardas). 

  

 

Guardas existentes – face exterior e interior – e azulejos a replicar

        

Vistas longitudinal (viaduto e pilares) e transversal 
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s novas estruturas procuraram dar continuidade ao 

existente, repetindo formas e os volumes tanto dos tabuleiros como dos pilares e dos capitéis. Do ponto de 

vista da geometria geral dos viadutos, em coerência com os viadutos existentes, são também reproduzidos 

os pilares existentes, incluindo os azulejos nos pilares que serão replicados, e adotada uma secção 

s. Também nos novos viadutos serão 

as, tanto em corte como no 

são apresentadas imagens das atuais guardas em betão e azulejos a replicar e na Figura 28 as 

 

 

e azulejos a replicar 

 

transversal (pilares)  
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Em termos de coberturas, o viaduto VL2 terá cobertura ao longo de parte da sua extensão, na zona mais 

próxima do Encontro do VL2 / Edifício Torr

acontece com o viaduto existente Campo Grande 

estacionamento. 

No primeiro caso a cobertura será integral, pretendendo a proteção acústica

enquanto no estacionamento a cobertura será parcial, deixando a área central descoberta sem painéis 

acrílicos, já que pretende proteger da chuva e do vento os passeios laterais.

cobertura com vista à atenuação sonora prevista/necessária é apresentada em estudo específico, incluído no 

Anexo 4.3 (Medidas de minimização de ruído

pré-fabricadas VDCG TXD PE STR 000 VL2

no Tomo II). 

Apesar de com objetivos distintos, e também estruturalmente distintas, em termos da solução de cobertura 

em estrutura metálica e revestimento acrílico, esta replicará aproximadamente a solução existen

ajustando-se às novas dimensões, conforme apresentado abaixo.

Foto 

3.2 ESTAÇÃO CAMPO GRANDE 

O deslocamento da localização da Estação Campo Grande pela 

implica um prolongamento do cais sul e central 

e a remodelação funcional do corpo adjacente para permitir 

baterias/sinalização, a alteração das esca

do Posto de Tração. Face à estação atual

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

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, implicando com isso a construção de um novo pilar 

mais a sul, no alinhamento do existente (

 

Em termos de coberturas, o viaduto VL2 terá cobertura ao longo de parte da sua extensão, na zona mais 

próxima do Encontro do VL2 / Edifício Torre Vicentina, sensivelmente desde a Avenida Padre Cruz. O mesmo 

acontece com o viaduto existente Campo Grande - Telheiras (atual Linha Verde) e que passará a zona de 

No primeiro caso a cobertura será integral, pretendendo a proteção acústica dos recetores mais próximos, 

enquanto no estacionamento a cobertura será parcial, deixando a área central descoberta sem painéis 

acrílicos, já que pretende proteger da chuva e do vento os passeios laterais. O dimensionamento da 

sonora prevista/necessária é apresentada em estudo específico, incluído no 

Medidas de minimização de ruído), bem como no projeto de estruturas (desenhos das guardas 

VL2 DW 89064 e coberturas VDCG TXD PE STR VDT VL2

Apesar de com objetivos distintos, e também estruturalmente distintas, em termos da solução de cobertura 

em estrutura metálica e revestimento acrílico, esta replicará aproximadamente a solução existen

se às novas dimensões, conforme apresentado abaixo. 

   

Foto 3 – Coberturas existente a replicar 

O deslocamento da localização da Estação Campo Grande pela inserção do viaduto VL

do cais sul e central (Estação Campo Grande I) em 16,50 m 

e a remodelação funcional do corpo adjacente para permitir a ampliação da sala de sinalização / nova sala de 

escadas de emergência nascente, o acesso à zona técnica e 

atual a intervenção corresponde a uma área de apenas cerca de 0,2

Em termos mais visíveis e como novas áreas a ocupar daqui decorrentes, verificar-se-á um 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, implicando com isso a construção de um novo pilar 

nto do existente (Foto 4). 
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Em termos de coberturas, o viaduto VL2 terá cobertura ao longo de parte da sua extensão, na zona mais 

e Vicentina, sensivelmente desde a Avenida Padre Cruz. O mesmo 

Telheiras (atual Linha Verde) e que passará a zona de 

dos recetores mais próximos, 

enquanto no estacionamento a cobertura será parcial, deixando a área central descoberta sem painéis 

O dimensionamento da 

sonora prevista/necessária é apresentada em estudo específico, incluído no 

, bem como no projeto de estruturas (desenhos das guardas 

VL2 DW 89070 incluídos 

Apesar de com objetivos distintos, e também estruturalmente distintas, em termos da solução de cobertura 

em estrutura metálica e revestimento acrílico, esta replicará aproximadamente a solução existente, 

 

viaduto VL1 na atual linha, 

m para o lado nascente 

a ampliação da sala de sinalização / nova sala de 

acesso à zona técnica e remodelação 

a intervenção corresponde a uma área de apenas cerca de 0,2 ha. 

um 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, implicando com isso a construção de um novo pilar 
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Foto 4 – Prolongamento da Est

Em termos de traçado de via, na 

Linha Verde para Nascente, será realizada a extensão dos cais do lado nascente da Estação numa extensão 

de 16,50 m, porém não haverá nenhuma alteração na via existente relativamente ao

perfil. 

A atual estação está realizada em viaduto com um cais central e dois cais laterais acomodando a 

correspondência direta das duas linhas, Linha Verde, do lado sul e Linha Amarela, do lado norte, a cerca de 

8,5 m 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 estr

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.

As soluções estruturais para a ampliação da estação 

estruturas existentes, nomeadamente o viaduto e a estação, bem como pela arquitetura preconizada.

Intervenção na zona nascente da Estação Campo Grande, entre os eixos

inspeção prévia na fase de execução quando as estruturas estiverem expostas;

- a demolição de grande parte das estruturas existentes 

da estação, onde se encontra o Posto de Tração) 

resistentes do núcleo, prevendo

realização de um “encamisamento”

- a construção de novos elementos 

 

Prolongamento da Estação Campo Grande para nascente

, na ampliação da Estação Campo Grande, para reimplantar os cais de 105

Linha Verde para Nascente, será realizada a extensão dos cais do lado nascente da Estação numa extensão 

m, porém não haverá nenhuma alteração na via existente relativamente ao

A atual estação está realizada em viaduto com um cais central e dois cais laterais acomodando a 

correspondência direta das duas linhas, Linha Verde, do lado sul e Linha Amarela, do lado norte, a cerca de 

stação 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 escadas de 

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

para a ampliação da estação encontram-se balizadas e muito condicionadas pelas 

estruturas existentes, nomeadamente o viaduto e a estação, bem como pela arquitetura preconizada.

Intervenção na zona nascente da Estação Campo Grande, entre os eixos 1 a 4 (novos),

inspeção prévia na fase de execução quando as estruturas estiverem expostas; compreende no essencial

demolição de grande parte das estruturas existentes (demolição parcial do corpo adjacente central 

encontra o Posto de Tração) mantendo-se as fundações e as três paredes 

resistentes do núcleo, prevendo-se ainda uma solução de reforço destes elementos através da 

realização de um “encamisamento”; 

construção de novos elementos estruturais resistentes e fundações. 
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ação Campo Grande para nascente 

ampliação da Estação Campo Grande, para reimplantar os cais de 105 m da 

Linha Verde para Nascente, será realizada a extensão dos cais do lado nascente da Estação numa extensão 

m, porém não haverá nenhuma alteração na via existente relativamente ao traçado em planta e em 

A atual estação está realizada em viaduto com um cais central e dois cais laterais acomodando a 

correspondência direta das duas linhas, Linha Verde, do lado sul e Linha Amarela, do lado norte, a cerca de 

stação 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 

uturais 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. 

se balizadas e muito condicionadas pelas 

estruturas existentes, nomeadamente o viaduto e a estação, bem como pela arquitetura preconizada. A 

1 a 4 (novos), e sem prejuízo de 

compreende no essencial: 

(demolição parcial do corpo adjacente central 

se as fundações e as três paredes 

se ainda uma solução de reforço destes elementos através da 
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A fundação dos elementos estruturais para o apoio da nova área da estação consiste numa 

solução de fundação direta associada a microestacas, ou seja, as fundações dos pilares que suportam o 

alargamento da estação serão materializada

microestacas (constituídas por tubos metálicos e envolvidas em calda de cimento) e com cerca de 15

incluindo o comprimento de selagem, em terrenos com características geomecânicas adequadas.

De modo a minimizar os efeitos da ocorrência de eventuais assentamentos diferenciais e totais, todas as 

fundações estarão ligadas por vigas lintéis e as fundações existentes serão ligadas, com recurso a selagens 

de armaduras, às novas fundações. 

A estrutura do edifício (com 16,80x19,40m

elevados e 1 cobertura de betão na zona das escadas e salas de apoio e uma cobertura metálica na zona dos 

cais. Os vários pisos são realizados, na sua generalidade, por lajes ma

macroestrutura de suporte do novo cais e cobertura é constituída por uma estrutura porticada, 

independente do viaduto e do corpo da estação, constituída por 4 pilares circulares de 0,90

contraventados por vigas transversais, nas quais apoiam duas vigas longitudinais, que simultaneamente 

suportam as extensões dos cais e ainda os apoios verticais da cobertura metálica no lado sul

Está ainda prevista a realização de uma nova estrutura, onde será instalada uma nova sal

as suas dimensões globais em planta de aproximadamente 9,85x3,30m

à solução das salas existentes de telecomunicações e de sinalização, e contempla a execução de um piso em 

laje mista e a cobertura em painel sandwich.

Na Figura 29 (adaptado de VDCG

VDCG TXD PE STR EST ECG DW 89017 incluídos no Tomo III

fundações e também do piso técnico, com indicação das estruturas existentes

os cortes gerais, abrangendo os vários pisos.

Em termos de arquitetura, no essencial, replicar

Em termos de acabamentos exteriores destaca

regularização e pintados a tinta de dois componentes; o corpo redondo das escadas será revestido a 

mosaico de grés vidrado à cor branca e com listas nas mesmas tonalidades de azul atualmente existentes no 

corpo a demolir; a fachada envolvente dos volumes do cais e do posto de tração será em painéis metálicos 

numa liga de alumínio e cobre, sendo os vãos guarneci

prefabricados revestidos a pastilha de vidro

de tetos exteriores do volume dos cais e do posto de tração incluindo as recaídas envolventes aos vi

Na Figura 30 apresentam-se os alçados norte e sul e corte transversal (adaptado de 

VDCG TXD PE ARQ EST ECG DW 60008 inclu

corte transversal (adaptado de VDCG TXD

 

A fundação dos elementos estruturais para o apoio da nova área da estação consiste numa 

solução de fundação direta associada a microestacas, ou seja, as fundações dos pilares que suportam o 

alargamento da estação serão materializadas através de maciços que encabeçam um conjunto de 

microestacas (constituídas por tubos metálicos e envolvidas em calda de cimento) e com cerca de 15

incluindo o comprimento de selagem, em terrenos com características geomecânicas adequadas.

minimizar os efeitos da ocorrência de eventuais assentamentos diferenciais e totais, todas as 

fundações estarão ligadas por vigas lintéis e as fundações existentes serão ligadas, com recurso a selagens 

cio (com 16,80x19,40m
2
) é composta por um corpo único, constituído por 2 pisos 

elevados e 1 cobertura de betão na zona das escadas e salas de apoio e uma cobertura metálica na zona dos 

cais. Os vários pisos são realizados, na sua generalidade, por lajes maciças apoiadas em vigas. 

macroestrutura de suporte do novo cais e cobertura é constituída por uma estrutura porticada, 

independente do viaduto e do corpo da estação, constituída por 4 pilares circulares de 0,90

nsversais, nas quais apoiam duas vigas longitudinais, que simultaneamente 

e ainda os apoios verticais da cobertura metálica no lado sul

Está ainda prevista a realização de uma nova estrutura, onde será instalada uma nova sal

as suas dimensões globais em planta de aproximadamente 9,85x3,30m
2
. A solução estrutural a é semelhante 

à solução das salas existentes de telecomunicações e de sinalização, e contempla a execução de um piso em 

em painel sandwich. 

VDCG TXD PE STR EST ECG DW 89011, VDCG TXD PE STR

incluídos no Tomo III) apresenta-se o extrato da planta ao nível das 

, com indicação das estruturas existentes e novas a construir, bem como 

abrangendo os vários pisos. 

, no essencial, replicar-se-á ou manter-se-á a semelhança estética com o existente. 

Em termos de acabamentos exteriores destaca-se que os pilares em betão serão acabados a massa de 

regularização e pintados a tinta de dois componentes; o corpo redondo das escadas será revestido a 

de grés vidrado à cor branca e com listas nas mesmas tonalidades de azul atualmente existentes no 

corpo a demolir; a fachada envolvente dos volumes do cais e do posto de tração será em painéis metálicos 

numa liga de alumínio e cobre, sendo os vãos guarnecidos com vergas ombreiras e peitos em elementos 

prefabricados revestidos a pastilha de vidro. Os painéis metálicos de fachada realizarão todos os tapamentos 

de tetos exteriores do volume dos cais e do posto de tração incluindo as recaídas envolventes aos vi

se os alçados norte e sul e corte transversal (adaptado de 

incluído no Anexo 3.2 e Tomo III) e na Figura 31 

TXD PE ARQ EST ECG DW 60007 incluído no Anexo3.2 e Tomo III
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A fundação dos elementos estruturais para o apoio da nova área da estação consiste numa composição de 

solução de fundação direta associada a microestacas, ou seja, as fundações dos pilares que suportam o 

maciços que encabeçam um conjunto de 

microestacas (constituídas por tubos metálicos e envolvidas em calda de cimento) e com cerca de 15 m, 

incluindo o comprimento de selagem, em terrenos com características geomecânicas adequadas.  

minimizar os efeitos da ocorrência de eventuais assentamentos diferenciais e totais, todas as 

fundações estarão ligadas por vigas lintéis e as fundações existentes serão ligadas, com recurso a selagens 

) é composta por um corpo único, constituído por 2 pisos 

elevados e 1 cobertura de betão na zona das escadas e salas de apoio e uma cobertura metálica na zona dos 

ciças apoiadas em vigas. A 

macroestrutura de suporte do novo cais e cobertura é constituída por uma estrutura porticada, 

independente do viaduto e do corpo da estação, constituída por 4 pilares circulares de 0,90 m de diâmetro, 

nsversais, nas quais apoiam duas vigas longitudinais, que simultaneamente 

e ainda os apoios verticais da cobertura metálica no lado sul. 

Está ainda prevista a realização de uma nova estrutura, onde será instalada uma nova sala de baterias, sendo 

. A solução estrutural a é semelhante 

à solução das salas existentes de telecomunicações e de sinalização, e contempla a execução de um piso em 

STR EST ECG DW 89013 e 

extrato da planta ao nível das 

e novas a construir, bem como 

á a semelhança estética com o existente. 

se que os pilares em betão serão acabados a massa de 

regularização e pintados a tinta de dois componentes; o corpo redondo das escadas será revestido a 

de grés vidrado à cor branca e com listas nas mesmas tonalidades de azul atualmente existentes no 

corpo a demolir; a fachada envolvente dos volumes do cais e do posto de tração será em painéis metálicos 

dos com vergas ombreiras e peitos em elementos 

s painéis metálicos de fachada realizarão todos os tapamentos 

de tetos exteriores do volume dos cais e do posto de tração incluindo as recaídas envolventes aos viadutos. 

se os alçados norte e sul e corte transversal (adaptado de 

 o alçado nascente e 

Anexo3.2 e Tomo III). 
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Planta de fundações 

Corte longitudinal

Figura 

 

    

     Planta ao nível do piso técnico

Corte longitudinal Corte transversal 

Figura 29 – Estruturas (fundações e cortes) 
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Planta ao nível do piso técnico 

Corte transversal  
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Figura 

  

 

Corte transversal 

Alçado Sul 

Alçado Norte 

Figura 30 – Alçado Norte e Alçado Sul 
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A estação disporá de todos os sistemas de utilidades e redes de águas, águas residuais e de combate a 

incêndios, energia, telecomunicações, ventilação secundária e climatização, e segurança contra incêndios.

3.3 REFORÇO DOS PÓRTICOS

As soluções de reforço estrutural dos pórticos

nascente da Estação Campo Grande, para absorção de sismo de acordo com o EC 8 atual, 

assegurar uma capacidade resistente para a totalidade do esforço sísmico obtido pelo 

(NP EN 1998-1) o que obriga ao reforço dos pórticos longitudinais de amarração do tabuleiro

O viaduto existente foi dimensionado à ação sísmica, na década de 80 pelo RSA, assumindo

resistido, na direção transversal pelos pilares através da fixação do tabuleiro

um batente metálico guiado existente entre os 2 caixões; e

pórticos longitudinais, constituídos por um batente, uma viga e dois pilares robustos, colocados na 

extremidade dos viadutos imediatamente a Nascente da Estação Campo Grande

 

Corte transversal 

Alçado Nascente 

Figura 31 – Alçado Nascente 

A estação disporá de todos os sistemas de utilidades e redes de águas, águas residuais e de combate a 

telecomunicações, ventilação secundária e climatização, e segurança contra incêndios.

REFORÇO DOS PÓRTICOS DE FIXAÇÃO 

s soluções de reforço estrutural dos pórticos longitudinais de amarração dos tabuleiros dos viadutos a 

nascente da Estação Campo Grande, para absorção de sismo de acordo com o EC 8 atual, 

assegurar uma capacidade resistente para a totalidade do esforço sísmico obtido pelo 

briga ao reforço dos pórticos longitudinais de amarração do tabuleiro

O viaduto existente foi dimensionado à ação sísmica, na década de 80 pelo RSA, assumindo

resistido, na direção transversal pelos pilares através da fixação do tabuleiro ao movimento transversal por 

um batente metálico guiado existente entre os 2 caixões; e na direção longitudinal apenas por flexão de 

pórticos longitudinais, constituídos por um batente, uma viga e dois pilares robustos, colocados na 

os imediatamente a Nascente da Estação Campo Grande (Foto 
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A estação disporá de todos os sistemas de utilidades e redes de águas, águas residuais e de combate a 

telecomunicações, ventilação secundária e climatização, e segurança contra incêndios. 

dos tabuleiros dos viadutos a 

nascente da Estação Campo Grande, para absorção de sismo de acordo com o EC 8 atual, têm como objetivo 

assegurar uma capacidade resistente para a totalidade do esforço sísmico obtido pelo Eurocódigo EC8 

briga ao reforço dos pórticos longitudinais de amarração do tabuleiro. 

O viaduto existente foi dimensionado à ação sísmica, na década de 80 pelo RSA, assumindo-se que o sismo é 

ao movimento transversal por 

na direção longitudinal apenas por flexão de 

pórticos longitudinais, constituídos por um batente, uma viga e dois pilares robustos, colocados na 

Foto 5). 
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Foto 

A intervenção corresponderá à aplicação de barras de pré

primeiro metro e meio acima da fundação existente 

pilares, conforme apresentado na Figura 

Anexo 3.2 e Tomo II) deixando assim de apresentar a abertura visível na fotografia.

Figura 32

Refira-se que as intervenções ocorrem apenas 

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

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

Note-se que a zona do parque de estacionamento

público do projeto. A área associada a esta intervenção representa 

  

 

Foto 5 – Pórticos longitudinais atuais 

aplicação de barras de pré-esforço embainhadas ligando os pilares 

a da fundação existente e ao fecho com betão armado da abertura entre os 

Figura 32 (adaptado de VDCG TXD PE STR VDT  000 DW

deixando assim de apresentar a abertura visível na fotografia. 

32 – Reforço dos pórticos de fixação 

apenas 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 

o automóvel que ocorre sob os tabuleiros do ML e que se encontra concessionado à Empark. 

a zona do parque de estacionamento a afetar será expropriada, de acordo com o interesse 

A área associada a esta intervenção representa cerca de 0,2 ha.  
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ligando os pilares no 

com betão armado da abertura entre os 

DW  89075 incluído no 

 

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 alguns lugares do 

o automóvel que ocorre sob os tabuleiros do ML e que se encontra concessionado à Empark. 

a afetar será expropriada, de acordo com o interesse 
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3.4 SISTEMA DE METROPOLITANO

O sistema de metropolitano é constit

telecomunicações. 

A superestrutura da via possibilitará a circulação ferroviária de conexão entre as

integração da via desta extensão, com a Linha existente, far

Campo Grande I (atual Linha Verde); no topo Nascente da Estação Campo Grande I (atual Linha Verde); e (iii) 

no topo poente da Estação Campo Grande II (atual Linha Amarela).

Na definição da via é considerada a interação que existe entre a superestrutura 

em termos de projeto via, serão instalados dois tipos de via: a via Ti

nestes considerada a interação Via

modo a garantir as características geométricas a obter durante a operação dos comboios e com os viadutos.

A Via Tipo 1, trata-se de via betonada sobre travessas bi

globalmente por: Carril de rolamento; 

canelada; Blocos de betão com pantufa e palmilha

maior atenuação a instalar no encontro de Telheiras

para carril de energia; Betão de enchimento; Betão de selagem; Caleiras de cabos; Atravessamento de cabos;

Corrimão metálico; Drenagem de via e cabeçotes das ca

correntes vagabundas.  

A Secção Especial de Via (SEV) é constituída por aparelhos

de mudança de via (AMV). Os aparelhos de via são

agulha, com agulhas de pontas flexíveis e cruzamentos de tipo monobloco, sendo instalados sobre travessas 

monobloco ou blocos de betão. 

nos carris, devido às variações de temperatura, o efeito de frenagem, os deslocamentos longitudinais dos 

diversos troços do viaduto, superem os limites permitidos.

são dispositivos de expansão que permitem a deslocação do carril de rolamento sem criar tensões excessivas 

quer no carril quer na via. 

Na Figura 33 (adaptado de VDCG

de via a implantar em cada local (tanto nos viadutos novos como na transição para os existentes, send

também visível a implantação dos aparelhos de via e de dilatação.

Ao longo da via são previstas passagens pedonais para travessia das vias por motivos de evacuação e 

manutenção, que garantem a travessia segura entre os extremos dos viadutos, estando prev

passadeiras para atravessamento de vias.

 

METROPOLITANO 

istema de metropolitano é constituído pelo sistema de via-férrea (superestrutura de via), energia (redes) e 

A superestrutura da via possibilitará a circulação ferroviária de conexão entre as vias existentes e as novas. 

integração da via desta extensão, com a Linha existente, far-se-á em 3 pontos: (i) no topo poente da Estação 

Campo Grande I (atual Linha Verde); no topo Nascente da Estação Campo Grande I (atual Linha Verde); e (iii) 

poente da Estação Campo Grande II (atual Linha Amarela). 

Na definição da via é considerada a interação que existe entre a superestrutura (via) 

serão instalados dois tipos de via: a via Tipo 1 e a secção 

nestes considerada a interação Via-Estrutura, que define características da camada de betão de selagem de 

modo a garantir as características geométricas a obter durante a operação dos comboios e com os viadutos.

de via betonada sobre travessas bi-bloco e fixação NABLA em Viaduto. É const

globalmente por: Carril de rolamento; Carril de segurança usado; Carril de energia; Fixação NABLA; Palmilha 

Blocos de betão com pantufa e palmilhas / placas microcelulares sob os blocos das travessas de 

maior atenuação a instalar no encontro de Telheiras; Bloco de betão para suporte carril segurança; Isolador 

para carril de energia; Betão de enchimento; Betão de selagem; Caleiras de cabos; Atravessamento de cabos;

Corrimão metálico; Drenagem de via e cabeçotes das caixas de drenagem; e Sistema de proteção de 

A Secção Especial de Via (SEV) é constituída por aparelhos de via de dilatação do carril de rolamento (AD) e 

aparelhos de via são dispositivos de mudança de via, 

agulha, com agulhas de pontas flexíveis e cruzamentos de tipo monobloco, sendo instalados sobre travessas 

 As juntas de dilatação dos carris serão necessária

nos carris, devido às variações de temperatura, o efeito de frenagem, os deslocamentos longitudinais dos 

diversos troços do viaduto, superem os limites permitidos. Os aparelhos de dilatação do carril de rolamento 

sitivos de expansão que permitem a deslocação do carril de rolamento sem criar tensões excessivas 

VDCG TXD PE  VIA VDT 000 DW 39001 incluído no Tomo IV

de via a implantar em cada local (tanto nos viadutos novos como na transição para os existentes, send

também visível a implantação dos aparelhos de via e de dilatação. 

Ao longo da via são previstas passagens pedonais para travessia das vias por motivos de evacuação e 

manutenção, que garantem a travessia segura entre os extremos dos viadutos, estando prev

passadeiras para atravessamento de vias. 

 

  pág. 79/265 

férrea (superestrutura de via), energia (redes) e 

vias existentes e as novas. A 

á em 3 pontos: (i) no topo poente da Estação 

Campo Grande I (atual Linha Verde); no topo Nascente da Estação Campo Grande I (atual Linha Verde); e (iii) 

(via) e a infraestrutura. Assim, 

po 1 e a secção especial de via, sendo 

Estrutura, que define características da camada de betão de selagem de 

modo a garantir as características geométricas a obter durante a operação dos comboios e com os viadutos. 

bloco e fixação NABLA em Viaduto. É constituída 

Carril de segurança usado; Carril de energia; Fixação NABLA; Palmilha 

sob os blocos das travessas de 

de betão para suporte carril segurança; Isolador 

para carril de energia; Betão de enchimento; Betão de selagem; Caleiras de cabos; Atravessamento de cabos; 

e Sistema de proteção de 

o do carril de rolamento (AD) e 

dispositivos de mudança de via, constituídos por grade 

agulha, com agulhas de pontas flexíveis e cruzamentos de tipo monobloco, sendo instalados sobre travessas 

essárias nos locais onde a tensão 

nos carris, devido às variações de temperatura, o efeito de frenagem, os deslocamentos longitudinais dos 

Os aparelhos de dilatação do carril de rolamento 

sitivos de expansão que permitem a deslocação do carril de rolamento sem criar tensões excessivas 

ído no Tomo IV) apresentam-se os tipos 

de via a implantar em cada local (tanto nos viadutos novos como na transição para os existentes, sendo 

Ao longo da via são previstas passagens pedonais para travessia das vias por motivos de evacuação e 

manutenção, que garantem a travessia segura entre os extremos dos viadutos, estando previsto dispor sete 
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Figura 33 – Vias, aparelhos de apoio e de dilatação (implantação)

 

 

Vias, aparelhos de apoio e de dilatação (implantação)
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Vias, aparelhos de apoio e de dilatação (implantação) 
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Em termos de instalação será usado o 

consolidado pelos bons resultados obtidos ao longo dos anos. Destaca

bom comportamento frente a: (i) conservação da geometria da via; (ii) uniformidade de rigidez vertical; (iii) 

atenuação de ruído e vibrações, limita

manutenção / substituição da via; e (vi) isolamento adequado do carril relativamente à laje de betão da via.

Além dos outros aspetos, a atenuação da transmissão de vibrações e ruído estru

pela circulação ferroviária, conforme 

importância, nomeadamente na aproximação à Torre Vicentina, 

palmilhas / placas microcelulares

Figura 34

Os componentes da instalação de via STEDEF foram já 

correspondem a: Carril de rolamento;

armado; Fixações elásticas, tipo NABLA com tirafundos para bainhas “Plastirail”;

correspondem às Palminhas caneladas de borracha sob o carril; Pantufas elásticas e 

microcelulares sob os blocos das travessas.

De facto, sendo necessário implantar 

edifícios envolventes à linha, nestes caso o edifício da Torre Vicentina, situado no troço em trincheira e início 

do túnel que liga à Estação Telheiras, verifica

bloco com pantufas e palmilhas/placas microcelulares 

existência de agulha na junção das via

(e que se inclui no Anexo 4.3). 

 

Em termos de instalação será usado o sistema de instalação de via STEDEF, homologado pelo ML e 

consolidado pelos bons resultados obtidos ao longo dos anos. Destaca-se entre outras características, o

bom comportamento frente a: (i) conservação da geometria da via; (ii) uniformidade de rigidez vertical; (iii) 

e vibrações, limitando as vibrações à envolvente; (iv) durabilidade; (v) facilidade de 

manutenção / substituição da via; e (vi) isolamento adequado do carril relativamente à laje de betão da via.

a atenuação da transmissão de vibrações e ruído estru

conforme ilustrado no esquema abaixo, é um aspeto neste caso de grande 

importância, nomeadamente na aproximação à Torre Vicentina, o que faz que as travessa

es do sistema STEDEF sejam o elemento primordial 

34 – Vibração induzida pela circulação ferroviária 

Os componentes da instalação de via STEDEF foram já no essencial acima enumerados na Via Tipo 1 e 

espondem a: Carril de rolamento; Carril de energia; Carril de segurança; Travessas bi

armado; Fixações elásticas, tipo NABLA com tirafundos para bainhas “Plastirail”;

minhas caneladas de borracha sob o carril; Pantufas elásticas e 

microcelulares sob os blocos das travessas. 

De facto, sendo necessário implantar um sistema de isolamento para limitar os níveis de vibração e ruído nos 

à linha, nestes caso o edifício da Torre Vicentina, situado no troço em trincheira e início 

do túnel que liga à Estação Telheiras, verifica-se que a solução com a instalação 

almilhas/placas microcelulares e considerando mesmo uma correção para a 

existência de agulha na junção das via será o adequado conforme conclusão do estudo específico realizado 
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sistema de instalação de via STEDEF, homologado pelo ML e 

se entre outras características, o seu 

bom comportamento frente a: (i) conservação da geometria da via; (ii) uniformidade de rigidez vertical; (iii) 

ndo as vibrações à envolvente; (iv) durabilidade; (v) facilidade de 

manutenção / substituição da via; e (vi) isolamento adequado do carril relativamente à laje de betão da via.  

a atenuação da transmissão de vibrações e ruído estrutural aos edifícios induzida 

é um aspeto neste caso de grande 

que as travessas e a pantufa e 

do sistema STEDEF sejam o elemento primordial e eficaz desta instalação. 

 

Vibração induzida pela circulação ferroviária  

acima enumerados na Via Tipo 1 e 

Carril de segurança; Travessas bi-bloco de betão 

armado; Fixações elásticas, tipo NABLA com tirafundos para bainhas “Plastirail”; e Elastómeros que 

minhas caneladas de borracha sob o carril; Pantufas elásticas e palmilhas/placas 

um sistema de isolamento para limitar os níveis de vibração e ruído nos 

à linha, nestes caso o edifício da Torre Vicentina, situado no troço em trincheira e início 

se que a solução com a instalação da via com travessas bi-

considerando mesmo uma correção para a 

conforme conclusão do estudo específico realizado 
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3.5 DRENAGEM PLUVIAL 

3.5.1 Viadutos 

A rede de drenagem dos tabuleiros (águas pluviais e de

tem em consideração as redes de Drenagem de Via existentes nos troços a montante e a 

viadutos a executar replicando-as. A drenagem de via para as zonas em viaduto será constituída por:

 Sumidouros na plataforma e caleiras 

chuva e/ou de lavagem caídas sobre os tabuleiros

constituído pela intercalação de um troço da caleira em que a base

com 5 mm de espessura perfurada e amovível, colocada sobre a caixa que serve igualmente a 

drenagem das caleiras na adjacência dos pés direitos, ligados às caleiras longitudinais do eixo da 

via). 

 As águas são conduzidas até à 

escoadas por tubos de queda. 

 Os tubos de queda em PVC servirão para escoar as águas pluviais e de lavagem da via até 

de receção e dissipação de energia

estacas) do pilar e daí ligando 

pluviais mais próxima. A posição 

caso, função do perfil transversal do tabuleiro em re

Nas plantas dos tabuleiros e encontros 

detalhes do sistema de drenagem dos viadutos no desenho 

Tomo II). Nas figuras seguintes apresenta

drenagem de via e vistas dos tubos de queda num viaduto existente

com escala). 

 

Figura 35 – Perfis longitudinal e transversal (tubos de queda e caixas)

 

(águas pluviais e de lavagem da via), a instalar nos viadutos VL1 e VL2, 

tem em consideração as redes de Drenagem de Via existentes nos troços a montante e a 

A drenagem de via para as zonas em viaduto será constituída por:

aleiras pré-fabricadas de betão, localizados para recolher as águas da

chuva e/ou de lavagem caídas sobre os tabuleiros. As caleiras dispõem de um sistema de drenagem, 

constituído pela intercalação de um troço da caleira em que a base contém uma chapa de PVC rígido 

mm de espessura perfurada e amovível, colocada sobre a caixa que serve igualmente a 

drenagem das caleiras na adjacência dos pés direitos, ligados às caleiras longitudinais do eixo da 

 zona dos pilares onde, através de sumidouros (ralos com grelha)

 

s tubos de queda em PVC servirão para escoar as águas pluviais e de lavagem da via até 

receção e dissipação de energia a construir sobre o maciço de fundação 

(em geral por manilha de betão) à caixa de receção da rede de águas 

A posição central ou lateral dos tubos de queda tem que ser ajustada 

transversal do tabuleiro em reta, em curva sem escala e em curva com escala.

Nas plantas dos tabuleiros e encontros estão localizados os respetivos sumidouros de drenagem

detalhes do sistema de drenagem dos viadutos no desenho VDCG TXD PE STR VDT VL2 DW

apresentam-se os perfis ao nível dos pilares, o esquema 

de queda num viaduto existente (central + lateral 

Perfis longitudinal e transversal (tubos de queda e caixas)
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lavagem da via), a instalar nos viadutos VL1 e VL2, 

tem em consideração as redes de Drenagem de Via existentes nos troços a montante e a jusante dos 

A drenagem de via para as zonas em viaduto será constituída por: 

para recolher as águas da 

dispõem de um sistema de drenagem, 

m uma chapa de PVC rígido 

mm de espessura perfurada e amovível, colocada sobre a caixa que serve igualmente a 

drenagem das caleiras na adjacência dos pés direitos, ligados às caleiras longitudinais do eixo da 

através de sumidouros (ralos com grelha), são 

s tubos de queda em PVC servirão para escoar as águas pluviais e de lavagem da via até uma caixa 

 (encabeçamento das 

ção da rede de águas 

dos tubos de queda tem que ser ajustada em cada 

ta, em curva sem escala e em curva com escala. 

de drenagem, estando os 

DW 89067 (incluído no 

o esquema geral do sistema de 

 – tabuleiro em curva 

 

Perfis longitudinal e transversal (tubos de queda e caixas) 
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Figura 

Foto 6 – Exemplo de t

3.5.2 Estação Campo Grande 

Na Estação Campo Grande, em termos de rede de drenagem pluvial será executada a drenagem de águas 

pluviais da nova cobertura a criar no âmbito da ampliação da estação. Esta ampliação também afetará a 

cobertura existente sendo que essa área drenará diretamente para a caleira existente na cobertura principal 

da estação.  

A nova cobertura terá caleiras de drenagem nas suas extremidade

águas das chuvas que aí caem. Estas

até ao piso de cota mais inferior, onde ligarão a caixas de visita e por sua vez à rede pública exterior. Este

tubos de queda estão localizados de modo a serem instalados junto ao pi

 

Figura 36 – Drenagem de via – esquema em secção

Exemplo de tubos de queda existentes a replicar (lateral e 

 

Na Estação Campo Grande, em termos de rede de drenagem pluvial será executada a drenagem de águas 

da nova cobertura a criar no âmbito da ampliação da estação. Esta ampliação também afetará a 

ura existente sendo que essa área drenará diretamente para a caleira existente na cobertura principal 

A nova cobertura terá caleiras de drenagem nas suas extremidades (norte e sul) que irão recolher todas as 

stas caleiras ligarão através de ralos, a tubos de queda que as encaminharão 

até ao piso de cota mais inferior, onde ligarão a caixas de visita e por sua vez à rede pública exterior. Este

tubos de queda estão localizados de modo a serem instalados junto ao pilares estruturais. 
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esquema em secção 

 

(lateral e central) 

Na Estação Campo Grande, em termos de rede de drenagem pluvial será executada a drenagem de águas 

da nova cobertura a criar no âmbito da ampliação da estação. Esta ampliação também afetará a 

ura existente sendo que essa área drenará diretamente para a caleira existente na cobertura principal 

(norte e sul) que irão recolher todas as 

caleiras ligarão através de ralos, a tubos de queda que as encaminharão 

até ao piso de cota mais inferior, onde ligarão a caixas de visita e por sua vez à rede pública exterior. Estes 

lares estruturais.  



VDCG TXD PE AMB LT3 000 RL 49001 B 

Nos desenhos VDCG TXD PE FLU EST ECG

são visíveis a localização e especificação de todos os elementos de drenagem entre o nível da rua e nível de 

cobertura, apresentando-se na figura abaixo o extrato 

pluviais e da ao nível da cobertura. 

  planta de cobertura 

 

Figura 

 

ECG DW 99003 e VDCG TXD PE FLU EST ECG DW 99004 (incluído

são visíveis a localização e especificação de todos os elementos de drenagem entre o nível da rua e nível de 

se na figura abaixo o extrato do corte transversal da rede de drenagem de águas 

                

Figura 37 – Drenagem pluvial da estação 
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(incluídos no Tomo III) 

são visíveis a localização e especificação de todos os elementos de drenagem entre o nível da rua e nível de 

do corte transversal da rede de drenagem de águas 
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3.6 MOVIMENTAÇÃO DE TERR

As movimentações de terras a realizar no âmbito do projeto são essencialmente correspondentes às 

escavações necessárias para a execução das fundações 

ampliação da Estação Campo Grande

Enquanto na Estação Campo Grande 

encabeçam um conjunto de microestacas,

indireta, mas por estacas de betão armado,

solução pela subida de alguns dos maciços de fundação / encabeçamento das estacas, de forma a reduzir 

escavações de alturas elevadas, os volumes totais de escav

Também os aterros em obra são reduzidos pelas soluções estruturais adotadas para os encontros e atrás 

descritas, correspondendo no essencial 

microestacas) e a pequenos aterros técnicos na zona dos encontros.

O projeto não dará assim origem a elevado

total de escavação inferior a 6.200 

1.700 m3, sendo estes dados gerais sistematizados no 

Quadro 

Movimentos de terras

Escavações 

Escavação geral em fundações

Perfuração de estacas

Aterros 

Aterro de Fundações

Balanço 

Solos sobrantes

Os solos de escavação sobrantes serão encaminhados a destino final adequado, de acordo 

qualidade e com a legislação em vigor.

3.7 SERVIÇOS AFETADOS 

O projeto de serviços afetados (SAF) tem como objetivo identificar as interferências nas zonas de obras à 

superfície e onde a obra possa influenciar as infraestruturas de subsolo dos serviç

empresas concessionárias e apresenta

correspondentes a desvios, suspensões, proteções, ou outras, 

 

MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS 

As movimentações de terras a realizar no âmbito do projeto são essencialmente correspondentes às 

escavações necessárias para a execução das fundações dos pilares e encontros dos

ampliação da Estação Campo Grande e da rampa de acesso à garagem da Torre Vicentina

Grande as fundações dos pilares serão realizadas através de maciços que 

encabeçam um conjunto de microestacas, no caso dos viadutos são também adotadas soluções de fundação 

mas por estacas de betão armado, conforme atrás descrito. Nestas últimas e com

solução pela subida de alguns dos maciços de fundação / encabeçamento das estacas, de forma a reduzir 

escavações de alturas elevadas, os volumes totais de escavação são reduzidos. 

Também os aterros em obra são reduzidos pelas soluções estruturais adotadas para os encontros e atrás 

descritas, correspondendo no essencial aos aterros dos maciços de fundação (encabeçamento das estacas e 

rros técnicos na zona dos encontros. 

origem a elevados volumes de movimentações de terras, estimando

00 m3 (incluindo a perfuração de estacas) e um volume de aterro 

, sendo estes dados gerais sistematizados no Quadro 5  

Quadro 5 – Resumo dos volumes de escavação e aterro

Movimentos de terras Volume 

 

geral em fundações 4.150 m
3
 

Perfuração de estacas 2.020 m
3
 

 

Aterro de Fundações 1.680 m
3
 

 

Solos sobrantes 4.490 m
3
 

Os solos de escavação sobrantes serão encaminhados a destino final adequado, de acordo 

qualidade e com a legislação em vigor. 

O projeto de serviços afetados (SAF) tem como objetivo identificar as interferências nas zonas de obras à 

onde a obra possa influenciar as infraestruturas de subsolo dos serviç

e apresentar soluções de intervenção nas redes de infraestruturas existentes

esvios, suspensões, proteções, ou outras, que sejam as mais adequadas, seguras e 
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As movimentações de terras a realizar no âmbito do projeto são essencialmente correspondentes às 

dos pilares e encontros dos viadutos VL1 e VL2, 

aragem da Torre Vicentina. 

dos pilares serão realizadas através de maciços que 

adotadas soluções de fundação 

Nestas últimas e com a otimização da 

solução pela subida de alguns dos maciços de fundação / encabeçamento das estacas, de forma a reduzir 

Também os aterros em obra são reduzidos pelas soluções estruturais adotadas para os encontros e atrás 

(encabeçamento das estacas e 

movimentações de terras, estimando-se um volume 

e um volume de aterro inferior a 

Resumo dos volumes de escavação e aterro 

 

 

 

 

 

Os solos de escavação sobrantes serão encaminhados a destino final adequado, de acordo com a sua 

O projeto de serviços afetados (SAF) tem como objetivo identificar as interferências nas zonas de obras à 

onde a obra possa influenciar as infraestruturas de subsolo dos serviços existentes da CML ou de 

s de infraestruturas existentes, 

que sejam as mais adequadas, seguras e 
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viáveis, de modo a permitir a execução das obras

Público da CML. 

Neste caso, as zonas das obras à superfície correspondem às zonas de execução dos novos pilares 

encontros dos viadutos VL1 e VL2, na zona de ampliação da 

reforço dos pórticos de fixação dos viadutos existentes

quaisquer trabalhos ao nível das fundações e apenas 

nele se encontrem fixadas. Foram ainda considerados as redes existentes na zona do novo acesso à torre 

Vicentina. 

O projeto, que se apresenta no Anexo 3.4

rede de abastecimento de água, eletricidade (redes de AT, 

telecomunicações e Carris.  

O projeto foi desenvolvido com base 

reuniões no local com várias Direções Municipais da CML 

Águas de Portugal); E-Redes (anteriormente EDP Distribuição); LisboaGás 

Carris de Ferro de Lisboa); Comunicações do Exército; Empresas de Telecomunicações: MEO / Telecom, 

Vodafone, ONI, Colt Technology Services

Já em fase de projeto de execução e q

comprovados e/ou retificados localmente através levantamentos 

realização de ensaios e testes (inspeções com vídeo e água)

conjunto com a CML (infraestruturas de águas pluviais e residuais) 

EPAL (abastecimento de água), com a E

LisboaGás (infraestruturas da rede de gás

de avaliar inconsistências entre os levantamentos e os 

Não obstante do acima exposto, previamente à elaboração dos trabalhos de execução, nomeadamente os 

trabalhos de escavação e /ou perfuração, as redes mapeadas em projeto devem ser confirmadas e avaliada a 

sua conformidade e reavaliada a sua interferência, ou não, com 

Refira-se ainda que, no âmbito de projetos recentes na envolvente e mesmo na área de implantação do 

projeto, foram já acauteladas e conjugadas situações esperadas pelo ML e que deixam, à data, de constituir

interferência com este projeto, já tendo sido 

modificadas em outras empreitadas, nomeadamente do Projeto de Execução da “Requalificação da 2ª 

Circular - Ligação 2ª Circular - Avenida Padre Cruz”; Pro

da MULTI 39 - Sociedade Imobiliária, S.A.; e o Projeto do Terminal Rodoviário do Campo Grande 1ª Fase.

Nos pontos seguintes sintetizam-se os serviços interferidos em cad

 

r a execução das obras e seguindo o Regulamento de Infraestruturas em Espaço 

Neste caso, as zonas das obras à superfície correspondem às zonas de execução dos novos pilares 

2, na zona de ampliação da Estação Campo Grande. Na 

reforço dos pórticos de fixação dos viadutos existentes não se prevê qualquer interferência já que não haverá 

quaisquer trabalhos ao nível das fundações e apenas terá interferências com as redes de infraestruturas que 

Foram ainda considerados as redes existentes na zona do novo acesso à torre 

Anexo 3.4, considerou as redes de drenagem de águas residuais e pluviais, 

eletricidade (redes de AT, MT, BT e IP), gás, comunicações militares, 

foi desenvolvido com base na informação atual ‘oficial’ dos cadastros disponibilizados

reuniões no local com várias Direções Municipais da CML e Concessionárias, nomeadamente a EPAL (Grupo 

Redes (anteriormente EDP Distribuição); LisboaGás – Galp Energia; Carris (Companhia 

Carris de Ferro de Lisboa); Comunicações do Exército; Empresas de Telecomunicações: MEO / Telecom, 

Colt Technology Services, NOS, WTS/ ArTelecom, NOWO Communications, S.A.C.

Já em fase de projeto de execução e quando verificada eventual interferência os cadastros foram 

s localmente através levantamentos detalhados das zonas de intervenção

ensaios e testes (inspeções com vídeo e água), tendo todas estas atividades sido realizadas

(infraestruturas de águas pluviais e residuais) e concessionárias, nomeadamente com 

com a E-REDES (Baixa, média e alta tensão e iluminação pública)

infraestruturas da rede de gás), no sentido de verificar as redes existentes no local e no sentido 

de avaliar inconsistências entre os levantamentos e os cadastros recebidos. 

Não obstante do acima exposto, previamente à elaboração dos trabalhos de execução, nomeadamente os 

trabalhos de escavação e /ou perfuração, as redes mapeadas em projeto devem ser confirmadas e avaliada a 

sua interferência, ou não, com a obra projetada. 

se ainda que, no âmbito de projetos recentes na envolvente e mesmo na área de implantação do 

projeto, foram já acauteladas e conjugadas situações esperadas pelo ML e que deixam, à data, de constituir

interferência com este projeto, já tendo sido as redes e infraestruturas existentes 

em outras empreitadas, nomeadamente do Projeto de Execução da “Requalificação da 2ª 

Avenida Padre Cruz”; Projeto do “Interface do Campo Grande 

Sociedade Imobiliária, S.A.; e o Projeto do Terminal Rodoviário do Campo Grande 1ª Fase.

se os serviços interferidos em cada uma das zonas acima referidas
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Regulamento de Infraestruturas em Espaço 

Neste caso, as zonas das obras à superfície correspondem às zonas de execução dos novos pilares e 

Campo Grande. Na zona das obras de 

não se prevê qualquer interferência já que não haverá 

terá interferências com as redes de infraestruturas que 

Foram ainda considerados as redes existentes na zona do novo acesso à torre 

, considerou as redes de drenagem de águas residuais e pluviais, 

), gás, comunicações militares, 

disponibilizados e em 

e Concessionárias, nomeadamente a EPAL (Grupo 

Galp Energia; Carris (Companhia 

Carris de Ferro de Lisboa); Comunicações do Exército; Empresas de Telecomunicações: MEO / Telecom, 

, NOWO Communications, S.A.C. 

uando verificada eventual interferência os cadastros foram 

s zonas de intervenção e 

tendo todas estas atividades sido realizadas em 

nomeadamente com a 

REDES (Baixa, média e alta tensão e iluminação pública) e com a 

, no sentido de verificar as redes existentes no local e no sentido 

Não obstante do acima exposto, previamente à elaboração dos trabalhos de execução, nomeadamente os 

trabalhos de escavação e /ou perfuração, as redes mapeadas em projeto devem ser confirmadas e avaliada a 

se ainda que, no âmbito de projetos recentes na envolvente e mesmo na área de implantação do 

projeto, foram já acauteladas e conjugadas situações esperadas pelo ML e que deixam, à data, de constituir 

as redes e infraestruturas existentes reposicionadas ou 

em outras empreitadas, nomeadamente do Projeto de Execução da “Requalificação da 2ª 

jeto do “Interface do Campo Grande - Edifício Norte” 

Sociedade Imobiliária, S.A.; e o Projeto do Terminal Rodoviário do Campo Grande 1ª Fase. 

a uma das zonas acima referidas.  
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3.7.1 Viadutos 

Redes de drenagem de águas residuais e pluviais

No viaduto VL1 não haverá interferências pela execução dos pilares. No entanto refere

foi reposicionado, já que as fundações estavam muito próximas das redes de saneamento exist

nomeadamente, do coletor Ø500 PEAD e do coletor pluvial Ø1400 BS, que se encontram a uma 

profundidade de cerca de 5,20m, e deixam assim de ser interferidas.

No viaduto VL2 tem-se: 

 Pilar VL2-P8, terá interferência 

relocalizados e construída uma caixa de visita.

 Pilar VL2-P10 a VL2-P11, conduta da rede de águas pluviais, que será desativada e o sumidouro 

relocalizado para norte para ligação à caixa de visi

Rede de abastecimento de água 

No viaduto VL1 não haverá interferências pela execução dos pilares.

No viaduto VL2 tem-se: 

 Pilar VL2-P4 terá interferência com um ramal de abastecimento de água 

desviado para nascente e para sul (by

Em termos do reperfilamento da Avenida Padre Cruz não está prevista execução de qualquer alteração, no 

entanto terá de ser verificado, aquando da obra de reperfilamento, a profundid

para avaliação de possível alteração em fase posterior.

Eletricidade 

Redes de AT 

No viaduto VL1 não haverá interferências pela execução dos pilares

desvio da rede de Alta Tensão de 60kV

sendo assim esperados conflitos com as fundações dos pilares do viaduto VL2.

Redes de MT, BT e IP 

 Pilar VL1-P1 e Encontro do VL1

 Pilar VL2-P1, 2 linhas de 

ligação a armário de IP (entre o VL2

 Pilar VL2-P2, reposicionamento

 Pilar VL2-P3, reposicionamento

 

Redes de drenagem de águas residuais e pluviais 

No viaduto VL1 não haverá interferências pela execução dos pilares. No entanto refere

foi reposicionado, já que as fundações estavam muito próximas das redes de saneamento exist

nomeadamente, do coletor Ø500 PEAD e do coletor pluvial Ø1400 BS, que se encontram a uma 

profundidade de cerca de 5,20m, e deixam assim de ser interferidas. 

, terá interferência com condutas de 250 mm que drenam dois sumidouros e que serão 

relocalizados e construída uma caixa de visita. 

P11, conduta da rede de águas pluviais, que será desativada e o sumidouro 

relocalizado para norte para ligação à caixa de visita na rotunda junto ao pilar.

 

No viaduto VL1 não haverá interferências pela execução dos pilares. 

terá interferência com um ramal de abastecimento de água 

para nascente e para sul (by-pass) e ligando ao ramal existente novamente.

Em termos do reperfilamento da Avenida Padre Cruz não está prevista execução de qualquer alteração, no 

entanto terá de ser verificado, aquando da obra de reperfilamento, a profundidade do ramal que a atravessa 

para avaliação de possível alteração em fase posterior. 

No viaduto VL1 não haverá interferências pela execução dos pilares. Na zona do viaduto 

de Alta Tensão de 60kV existente no âmbito da empreitada do Terminal Rodoviários, não 

sendo assim esperados conflitos com as fundações dos pilares do viaduto VL2. 

Encontro do VL1, redes de iluminação pública a desativar e a repor na proximidade

2 linhas de rede de média tensão existentes a desviar e desvio da infraestrutura de 

(entre o VL2-P1 e VL2-P4). 

posicionamento de uma coluna de iluminação pública. 

eposicionamento de uma coluna de iluminação pública. 

 

  pág. 87/265 

No viaduto VL1 não haverá interferências pela execução dos pilares. No entanto refere-se que o pilar VL1-P2 

foi reposicionado, já que as fundações estavam muito próximas das redes de saneamento existentes, 

nomeadamente, do coletor Ø500 PEAD e do coletor pluvial Ø1400 BS, que se encontram a uma 

com condutas de 250 mm que drenam dois sumidouros e que serão 

P11, conduta da rede de águas pluviais, que será desativada e o sumidouro 

ta na rotunda junto ao pilar. 

terá interferência com um ramal de abastecimento de água da EPAL, que terá de ser 

ramal existente novamente. 

Em termos do reperfilamento da Avenida Padre Cruz não está prevista execução de qualquer alteração, no 

ade do ramal que a atravessa 

viaduto VL2 foi executado o 

no âmbito da empreitada do Terminal Rodoviários, não 

, redes de iluminação pública a desativar e a repor na proximidade. 

e desvio da infraestrutura de 
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 Pilar VL2-P4, linha de alimentação 

 Pilar VL2-P11, linha de alimentação (rede de baixa tensão

coluna. 

 Pilar VL2-P12, linha de alimentação (rede de baixa tensão) a desviar (pontual) e reposicionamento da 

coluna 

Gás  

No viaduto VL1 não haverá interferências pela execução dos pilares

informação cadastral inicial indicava a existência de uma conduta de gás 

intervenção para execução do pilar VL2

face ao reposicionamento entretanto executado (que já visava o desvio para não col

novos viadutos), no âmbito do Projeto da Requalificação da 2ª Circular e do Projeto do Interface Rodoviário 

do Campo Grande e a interferência deixaria de ser válida. 

No entanto, e com o reposicionamento do referido pilar (devido ao 

sem possibilidade de desvio) para nascente, este que passou a interferir com a conduta de gás:

 Pilar VL2-P10, interferência com uma conduta de gás

3.7.2 Estação Campo Grande e Pórt

As intervenções a realizar nas infraestruturas públicas no âmbito de serviços afetados da Estação Campo 

Grande, pela ampliação para nascente, consistem em:

Rede de drenagem de águas residuais e pluviais

 Desvio, para sul, das redes de drenagem de águas

 Demolição das caixas da rede de drenagem de águas residuais e pluviais

 Desativação dos coletores entre caixas da rede de drenagem de águas residuais e pluviais

Rede de abastecimento de água  

 Realização de by-pass na ligação da rede de abastecimento de água à estação

 Demolição da rede de abastecimento de água d

Eletricidade 

 Alterações às redes enterradas de Média Tensão;

 Alterações às redes enterradas de Baixa Tensão;

 Alterações às redes enterradas de Iluminação Pública.

As plantas de cadastro e as visitas técnicas efetuadas pela equipa de projeto evidenciam que as obras a 

realizar terão interferências direta com as redes de cabos de MT e BT

 

P4, linha de alimentação (rede de baixa tensão) a armário existente a desativar.

linha de alimentação (rede de baixa tensão) a desviar (pontual) e reposicionamento da 

ha de alimentação (rede de baixa tensão) a desviar (pontual) e reposicionamento da 

No viaduto VL1 não haverá interferências pela execução dos pilares. Relativamente ao viaduto VL2 a 

a existência de uma conduta de gás - AC400-7/87

pilar VL2-P10 do viaduto VL2. Contudo, o cadastro atualizado pela Lisboagás,

face ao reposicionamento entretanto executado (que já visava o desvio para não colidir com o projeto dos 

no âmbito do Projeto da Requalificação da 2ª Circular e do Projeto do Interface Rodoviário 

a interferência deixaria de ser válida.  

No entanto, e com o reposicionamento do referido pilar (devido ao coletor CL1300 e galeria subterrânea, 

para nascente, este que passou a interferir com a conduta de gás:

interferência com uma conduta de gás- AC400-18/93-76/93, que será reposicionada.

e Pórticos 

As intervenções a realizar nas infraestruturas públicas no âmbito de serviços afetados da Estação Campo 

Grande, pela ampliação para nascente, consistem em: 

Rede de drenagem de águas residuais e pluviais 

Desvio, para sul, das redes de drenagem de águas residuais e pluviais da CML; 

Demolição das caixas da rede de drenagem de águas residuais e pluviais da CML

Desativação dos coletores entre caixas da rede de drenagem de águas residuais e pluviais

pass na ligação da rede de abastecimento de água à estação da EPAL

Demolição da rede de abastecimento de água desde a interceção até à estação. 

Alterações às redes enterradas de Média Tensão; 

Alterações às redes enterradas de Baixa Tensão; 

Alterações às redes enterradas de Iluminação Pública. 

As plantas de cadastro e as visitas técnicas efetuadas pela equipa de projeto evidenciam que as obras a 

realizar terão interferências direta com as redes de cabos de MT e BT e também estando previsto o
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a armário existente a desativar. 

(pontual) e reposicionamento da 

ha de alimentação (rede de baixa tensão) a desviar (pontual) e reposicionamento da 

Relativamente ao viaduto VL2 a 

7/87-87/87 - na zona de 

o cadastro atualizado pela Lisboagás, 

idir com o projeto dos 

no âmbito do Projeto da Requalificação da 2ª Circular e do Projeto do Interface Rodoviário 

coletor CL1300 e galeria subterrânea, 

para nascente, este que passou a interferir com a conduta de gás: 

76/93, que será reposicionada. 

As intervenções a realizar nas infraestruturas públicas no âmbito de serviços afetados da Estação Campo 

da CML; 

Desativação dos coletores entre caixas da rede de drenagem de águas residuais e pluviais da CML. 

da EPAL; 

 

As plantas de cadastro e as visitas técnicas efetuadas pela equipa de projeto evidenciam que as obras a 

também estando previsto o desvio 
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provisório para Norte do Posto de S

posto de tração (que irá ser totalmente remodelado e parcialmente demolido para reforço e alteração das 

instalações técnicas necessárias à exp

da construção. 

Refira-se que dado que a interferências com esta infraestrutura é de grande importância não só para a EDP 

Distribuição (atualmente E-REDES)

necessário o apoio da equipa da 

dimensões o Layout, como também da solução a adotar para permitir a realização das obras de ampliação 

desta estação.  

Também os desvios dos 2 armários e dos cabos de MT e de BT se efetuarão na sua maioria dentro do 

estaleiro e de modo a minimizar as perturbações e o impacte da intervenção.

Quanto ao Reforço dos Pórticos, existem instalados aparelhos de iluminação, sonda

cabos, propondo-se a sua desativação provisoriamente, armazenando os mesmos adequadamente e após os 

trabalhos de reforço estrutural estarem finalizados colocar novos cabos e eventualmente novos 

equipamentos de iluminação desde os

3.7.3 Acesso à Torre Vicentina

Em termos de serviços afetados, verificaram

(Câmara Municipal de Lisboa) e iluminação pública (E

Rede de drenagem de águas pluviais

Interferência com a segunda caixa de visita existente 

e que será transformada em caixa de visita não acessível, uma vez que a linha ficará superior à mesma

o coletor existente Cl (500) BE mantido

Será construída uma caixa de visita nova na qual irão descarregar as águas pluviais do canal de pavimento 

restante e também dos restantes poços ingleses. A instalação do canal de drenagem resulta da necessidade 

de fechar a zona entre a Torre e o Encontro, send

Eletricidade 

A criação da nova rampa de acesso ao estacionamento da Torre Vicentina, no piso 

localização de uma coluna de iluminação pública, de jardim, com h=4m, e respetivo ramal de l

proposta a relocalização da coluna removida de forma a melhorar a distribuição de iluminação ao nível do 

jardim e a reformulação do ramal de ligação às restantes colunas do jardim.

 

osto de Seccionamento e de Transformação, situado no piso térreo do edifício do 

que irá ser totalmente remodelado e parcialmente demolido para reforço e alteração das 

instalações técnicas necessárias à exploração das Linhas Amarela e Verde do ML) 

a interferências com esta infraestrutura é de grande importância não só para a EDP 

REDES), como também para a Estação Campo Grande 

necessário o apoio da equipa da concessionária de modo não só a confirmar o equipamento instalado, as 

dimensões o Layout, como também da solução a adotar para permitir a realização das obras de ampliação 

Também os desvios dos 2 armários e dos cabos de MT e de BT se efetuarão na sua maioria dentro do 

estaleiro e de modo a minimizar as perturbações e o impacte da intervenção. 

Reforço dos Pórticos, existem instalados aparelhos de iluminação, sonda

se a sua desativação provisoriamente, armazenando os mesmos adequadamente e após os 

trabalhos de reforço estrutural estarem finalizados colocar novos cabos e eventualmente novos 

equipamentos de iluminação desde os armários existentes. 

Acesso à Torre Vicentina 

Em termos de serviços afetados, verificaram-se interferências com as redes de drenagem de águas pluviais 

(Câmara Municipal de Lisboa) e iluminação pública (E-redes). 

Rede de drenagem de águas pluviais 

ência com a segunda caixa de visita existente na zona entre o viaduto existente e o encontro do VL2, 

e que será transformada em caixa de visita não acessível, uma vez que a linha ficará superior à mesma

BE mantido.  

construída uma caixa de visita nova na qual irão descarregar as águas pluviais do canal de pavimento 

restante e também dos restantes poços ingleses. A instalação do canal de drenagem resulta da necessidade 

de fechar a zona entre a Torre e o Encontro, sendo as águas do pátio descarregadas neste canal.

A criação da nova rampa de acesso ao estacionamento da Torre Vicentina, no piso 

localização de uma coluna de iluminação pública, de jardim, com h=4m, e respetivo ramal de l

proposta a relocalização da coluna removida de forma a melhorar a distribuição de iluminação ao nível do 

jardim e a reformulação do ramal de ligação às restantes colunas do jardim. 
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no piso térreo do edifício do 

que irá ser totalmente remodelado e parcialmente demolido para reforço e alteração das 

 e que será reposto no final 

a interferências com esta infraestrutura é de grande importância não só para a EDP 

po Grande – zona comercial/outra, foi 

de modo não só a confirmar o equipamento instalado, as 

dimensões o Layout, como também da solução a adotar para permitir a realização das obras de ampliação 

Também os desvios dos 2 armários e dos cabos de MT e de BT se efetuarão na sua maioria dentro do 

Reforço dos Pórticos, existem instalados aparelhos de iluminação, sonda crespuscular e respetivos 

se a sua desativação provisoriamente, armazenando os mesmos adequadamente e após os 

trabalhos de reforço estrutural estarem finalizados colocar novos cabos e eventualmente novos 

se interferências com as redes de drenagem de águas pluviais 

na zona entre o viaduto existente e o encontro do VL2, 

e que será transformada em caixa de visita não acessível, uma vez que a linha ficará superior à mesma, sendo 

construída uma caixa de visita nova na qual irão descarregar as águas pluviais do canal de pavimento 

restante e também dos restantes poços ingleses. A instalação do canal de drenagem resulta da necessidade 

o as águas do pátio descarregadas neste canal. 

A criação da nova rampa de acesso ao estacionamento da Torre Vicentina, no piso -1, obriga ao desvio da 

localização de uma coluna de iluminação pública, de jardim, com h=4m, e respetivo ramal de ligação, sendo 

proposta a relocalização da coluna removida de forma a melhorar a distribuição de iluminação ao nível do 
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3.8 INTEGRAÇÃO PAISAGÍSTICA E 

O Projeto de Integração Paisagística junta

intervencionados no âmbito da construção e

construir à superfície, designadamente, os viadutos (pilares, tab

ampliação do topo nascente da Estação 

Relativamente aos exemplares arbóreos e arbustivos existentes 

proteção/manutenção, abate, remoção ou transplantação e que foram

correspondente Divisão e Direção da CML e que serão devidamente acompanhadas na fase de execução. 

Note-se que os exemplares arbóreos a transplantar deverão ser replantados nos espaços verdes envolventes 

à obra em locais a designar pela CML. 

Além destes, durante a obra haverá interferência com um

designadamente, pavimentos e lancis, caleiras de drenagem, caldeiras de árvores, muretes, mobiliário 

urbano, candeeiros de iluminação pública, etc.. e 

De um modo geral, serão repostos altimetricamente 

superfícies serão garantidas as pendentes existentes nos pavimentos envolventes, de modo a ser garantida a 

sua continuidade. Também em toda a área de intervenção, é proposta a reposição de pavimentos rodoviários 

e pedonais existentes; o troço de ciclovia frente ao Estádio José de Alvalade bem como a recuperação do 

troço na Estrada de Telheiras em mau estado de conservação; 

pinturas no pavimento; pavimentos guia e pitonados de aproximação às passadeiras; e os remates de 

pavimentos existentes. 

Relativamente aos elementos, estruturas e equipamentos interferidos em definitivo pela implantaçã

projeto, estes são reformulados ou relocalizados, conforme projeto.

Assim no caso da zona do Terminal Rodoviário

repostas as faixas de circulação e estacionamento dos autocarros/camionetas e dos

separadores rodoviários (Avenida Padre Cruz e Est

Após o Terminal Rodoviário, será reposta a zona do atravessamento d

separadores serão implantados os pil

Padre Cruz e Estrada de Telheiras), Nó de Saída (camionetas) da Avenida Padre Cruz e Taludes da Estrada de 

Telheiras serão repostos conforme existentes, 

zonas verdes. 

No final da obra e onde se localizarão os estaleiros sociais e administrativos

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 

Telheiras. O projeto deste jardim foi elaborado pela CML, na sequência do Orçamento Participativo de 2016. 

 

E URBANA 

junta-se no Anexo 3.8 e é definido de forma a repor 

s 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 

ampliação do topo nascente da Estação Campo Grande I. 

Relativamente aos exemplares arbóreos e arbustivos existentes tendo sido propostas ações de 

proteção/manutenção, abate, remoção ou transplantação e que foram previamente aprovadas pela 

correspondente Divisão e Direção da CML e que serão devidamente acompanhadas na fase de execução. 

exemplares arbóreos a transplantar deverão ser replantados nos espaços verdes envolventes 

Além destes, durante a obra haverá interferência com um conjunto de elementos construídos

designadamente, pavimentos e lancis, caleiras de drenagem, caldeiras de árvores, muretes, mobiliário 

os de iluminação pública, etc.. e que serão repostos após a obra.  

altimetricamente todos os espaços intervencionados 

garantidas as pendentes existentes nos pavimentos envolventes, de modo a ser garantida a 

área de intervenção, é proposta a reposição de pavimentos rodoviários 

e pedonais existentes; o troço de ciclovia frente ao Estádio José de Alvalade bem como a recuperação do 

troço na Estrada de Telheiras em mau estado de conservação; passadeiras para peões com as devidas 

pinturas no pavimento; pavimentos guia e pitonados de aproximação às passadeiras; e os remates de 

estruturas e equipamentos interferidos em definitivo pela implantaçã

projeto, estes são reformulados ou relocalizados, conforme projeto. 

o Terminal Rodoviário / Interface do Campo Grande e até à Av. Padre Cruz

repostas as faixas de circulação e estacionamento dos autocarros/camionetas e dos

Padre Cruz e Estrada de Telheiras) e taludes da Estrada de Telheiras.

Após o Terminal Rodoviário, será reposta a zona do atravessamento da Avenida Padre Cruz, em cujos 

separadores serão implantados os pilares anteriormente descritos. Os separadores rodoviários (Avenida 

Padre Cruz e Estrada de Telheiras), Nó de Saída (camionetas) da Avenida Padre Cruz e Taludes da Estrada de 

serão repostos conforme existentes, incluindo o muro de suporte, assim como as delimitações das 

e onde se localizarão os estaleiros sociais e administrativos, a zona atualmente de 

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 haverá lugar à implantação do Novo Jardim de 

Telheiras. O projeto deste jardim foi elaborado pela CML, na sequência do Orçamento Participativo de 2016. 
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e é definido de forma a repor todos os espaços 

em conta as ocupações definitivas a 

uleiro, encontros, reforços estruturais) e a 

tendo sido propostas ações de 

previamente aprovadas pela 

correspondente Divisão e Direção da CML e que serão devidamente acompanhadas na fase de execução. 

exemplares arbóreos a transplantar deverão ser replantados nos espaços verdes envolventes 

elementos construídos 

designadamente, pavimentos e lancis, caleiras de drenagem, caldeiras de árvores, muretes, mobiliário 

os espaços intervencionados e na reposição das 

garantidas as pendentes existentes nos pavimentos envolventes, de modo a ser garantida a 

área de intervenção, é proposta a reposição de pavimentos rodoviários 

e pedonais existentes; o troço de ciclovia frente ao Estádio José de Alvalade bem como a recuperação do 

passadeiras para peões com as devidas 

pinturas no pavimento; pavimentos guia e pitonados de aproximação às passadeiras; e os remates de 

estruturas e equipamentos interferidos em definitivo pela implantação do 

e até à Av. Padre Cruz serão 

repostas as faixas de circulação e estacionamento dos autocarros/camionetas e dos acessos pedonais, 

de Telheiras) e taludes da Estrada de Telheiras. 

Padre Cruz, em cujos 

separadores rodoviários (Avenida 

Padre Cruz e Estrada de Telheiras), Nó de Saída (camionetas) da Avenida Padre Cruz e Taludes da Estrada de 

como as delimitações das 

atualmente de baldio 

existente entre o edifício da Torre Vicentina e a trincheira coberta do ML, confinante a Norte com a Estrada 

haverá lugar à implantação do Novo Jardim de 

Telheiras. O projeto deste jardim foi elaborado pela CML, na sequência do Orçamento Participativo de 2016. 
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No entanto, em virtude do novo acesso à

Estrada de Telheiras, haverá a necessidade de reajustar o 

projetado à nova solução. 

Também a zona proposta para o estaleiro industrial, sob os viadutos existentes

delimitações das zonas verdes e exemplares arbóreos e arbustivos e de acordo com a decisão da CML.

A Nascente da Estação Campo Grande, no espaço público localizado sob a 

Grande I, os novos pilares ficarão integrados no passeio Poente da Rua Cipriano Dourado

reposicionamento do passeio existente em calçada portuguesa, bem como os devidos remates e a ligação 

aos pavimentos envolventes. Ainda a Nascente da Estação Campo Grande, na zona onde 

reforço estrutural dos pórticos de amarração

três caldeiras reformulado parcialmente o estacionamento automóvel em betuminoso

expropriação de parte daquele.  

Para as zonas verdes a repor ser

Material Vegetal e Sementeiras preconizados

existente e o proposto, sendo que elenco vegetal p

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 integr

paisagística. 

3.9 FASE DE CONSTRUÇÃO 

3.9.1 Estaleiros e Acessos 

O projeto de estaleiros detalhado, com todos os estaleiros propostos, instalações 

(incluindo os sistemas de proteção ambiental)

apresentado no Anexo 3.6 e também n

de Peças Desenhadas. 

O ACE adjudicatário da Empreitada

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 estaleiro social e cri

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

Linha Verde e aproveitando também o 

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

distante. O edificado mais próximo localiza

coberto) da Escola Alemã de Lisboa.

 

to, em virtude do novo acesso à garagem da Torre Vicentina em situação de rampa a partir da 

Estrada de Telheiras, haverá a necessidade de reajustar o desenho do novo jardim e do estacionamento 

Também a zona proposta para o estaleiro industrial, sob os viadutos existentes

e exemplares arbóreos e arbustivos e de acordo com a decisão da CML.

A Nascente da Estação Campo Grande, no espaço público localizado sob a ampliação da estação Campo 

rão integrados no passeio Poente da Rua Cipriano Dourado

reposicionamento do passeio existente em calçada portuguesa, bem como os devidos remates e a ligação 

Ainda a Nascente da Estação Campo Grande, na zona onde 

s de amarração será reposto o passeio em calçada de vidraço, onde se incluem 

reformulado parcialmente o estacionamento automóvel em betuminoso

 

erão implementados os Planos de Drenagem, de Rega e de Plantações de 

preconizados, 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 portanto, de baixa manutenção, conforme apresentado nos desenhos do projeto de integr

detalhado, com todos os estaleiros propostos, instalações 

(incluindo os sistemas de proteção ambiental), redes de utilidades e serviços e organização

e também no desenho VDCG TXD PE AMB LT3 000 DW

adjudicatário da Empreitada, e com objetivo de minimização dos impactes associados ao seu 

essos 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 estaleiro social e cri

(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 Avenida Padre Cruz e o ramo de saída 

rminal Rodoviário do Campo Grande, onde a função habitacional se encontra mais 

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

coberto) da Escola Alemã de Lisboa. 
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a Torre Vicentina em situação de rampa a partir da 

do novo jardim e do estacionamento 

Também a zona proposta para o estaleiro industrial, sob os viadutos existentes será reposta, incluindo as 

e exemplares arbóreos e arbustivos e de acordo com a decisão da CML. 

ampliação da estação Campo 

rão integrados no passeio Poente da Rua Cipriano Dourado, prevendo-se o 

reposicionamento do passeio existente em calçada portuguesa, bem como os devidos remates e a ligação 

Ainda a Nascente da Estação Campo Grande, na zona onde será executado o 

em calçada de vidraço, onde se incluem 

reformulado parcialmente o estacionamento automóvel em betuminoso, nomeadamente pela 

os Planos de Drenagem, de Rega e de Plantações de 

, de forma a garantir as boas condições para o material vegetal 

roposto 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 

detalhado, com todos os estaleiros propostos, instalações e estruturas previstas 

, redes de utilidades e serviços e organização em geral é 

DW 49003, incluído no Volume 

, e com objetivo de minimização dos impactes associados ao seu 

essos 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 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 

Padre Cruz e o ramo de saída 

rminal Rodoviário do Campo Grande, onde a função habitacional se encontra mais 

se a sul, correspondendo aos campos desportivos (descobertos e 
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A localização deste estaleiro industrial pretende também que o acesso se possa faz

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

seria provisoriamente interrompido dura

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.

Estação 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.

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

de obra, que serão devidamente delimitada

se o acesso através do ramo da Avenida Padre Cruz de acesso ao Terminal Rodoviário que se propõe 

encerrar durante a obra, o mesmo acontecendo com as zonas de intervenção para ampliação da Estação 

Campo Grande e para o Reforço do Pórticos.

Na Figura 38 (adaptada dos desenhos de estale

proposta para todas estas áreas de ocupação provisória.

correspondentes a um total de cerca de 1,8

Quadro 

Estaleiro social 

Estaleiro social (eventual expansão

rampa de acesso à Torre Vicentina

Estaleiro industrial 

Área depósito provisório de terras

Frente de obra viadutos

Estaleiro de frente 1 (nascente ECG)

Estaleiro de frente 2 (nascente Pórticos)

Os estaleiros serão vedados e serão infraestruturados com as redes de serviços e utilidades necessárias, 

essencialmente com ligação à rede pública (abastecimento de água potável

drenagem de águas de lavagem e drenagem de águas

telecomunicações; e extinção de incêndios).

O Estaleiro Social inclui portaria; instalações técnico

de socorros; instalações sociais (apenas refeitórios, balneários e vestiários)

ligeiros. Foi ainda definida uma área para

processo de seleção de alternativas para o novo acesso à Torre Vicentina

este e também utilizada para a sua construção

 

strial pretende também que o acesso se possa fazer de forma mais direta 

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

seria provisoriamente interrompido durante as obras. Esta localização e acesso minimizam 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. Quanto às intervenções previstas para a zona nascente da 

ande, 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. 

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

devidamente delimitadas e vedadas e com um planeamento da obra associado, fazendo

se o acesso através do ramo da Avenida Padre Cruz de acesso ao Terminal Rodoviário que se propõe 

ontecendo com as zonas de intervenção para ampliação da Estação 

Campo Grande e para o Reforço do Pórticos. 

(adaptada dos desenhos de estaleiro, incluídos no Anexo 3.6) apresenta

proposta para todas estas áreas de ocupação provisória. Em termos de áreas de ocupação provisória, 

correspondentes a um total de cerca de 1,8 ha, estas são sintetizadas no Quadro 6. 

Quadro 6 – Áreas de ocupação provisória 

Instalação Área (m
2
) 

1.598 

eventual expansão) e execução da 

acesso à Torre Vicentina 

422 

2.715 

Área depósito provisório de terras 897 

Frente de obra viadutos 10.343 

Estaleiro de frente 1 (nascente ECG) 903 

Estaleiro de frente 2 (nascente Pórticos) 663 

Total 17.541 

vedados e serão infraestruturados com as redes de serviços e utilidades necessárias, 

essencialmente com ligação à rede pública (abastecimento de água potável; drenagem de águas pluviais

drenagem de águas de lavagem e drenagem de águas residuais; rede energia elétrica, 

telecomunicações; e extinção de incêndios). 

instalações técnico-administrativas e de apoio logístico à empreitada; 

(apenas refeitórios, balneários e vestiários); e estacionamento para veículos 

para eventual expansão do Estaleiro Social que, com a conclusão do 

processo de seleção de alternativas para o novo acesso à Torre Vicentina, será parcialmente ocupada por 

construção. 
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er de forma mais direta 

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

minimizam a perturbação 

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

Quanto às intervenções previstas para a zona nascente da 

ande, os estaleiros de obra são na sua própria área de intervenção direta, a qual se propõe 

orresponderá a frentes 

e com um planeamento da obra associado, fazendo-

se o acesso através do ramo da Avenida Padre Cruz de acesso ao Terminal Rodoviário que se propõe 

ontecendo com as zonas de intervenção para ampliação da Estação 

apresenta-se a localização 

Em termos de áreas de ocupação provisória, 

vedados e serão infraestruturados com as redes de serviços e utilidades necessárias, 

drenagem de águas pluviais; 

gia elétrica, iluminação e Terras; 

administrativas e de apoio logístico à empreitada; posto 

estacionamento para veículos 

que, com a conclusão do 

parcialmente ocupada por 
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Figura 38 – Estaleiros  
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O Estaleiro Industrial e Stock de Terras inclui portaria; 

de armazenamento de armaduras, cabos e bainhas de pré

EPS, tubagens, etc; áreas para parqueamento de equipamento;

produtos químicos e de materiais inflamáveis;

para depósito temporário de resíduos

provenientes das frentes de trabalho e diferenciada para resíduos perigosos e não perigosos)

lavagem de rodados; e a área de depósito 

O estaleiro de frente, a nascente da Estação

pequeno armazém/ferramentaria. 

3.9.2 Desvios Provisórios 

Foram identificadas as vias rodoviárias

condicionadas durante a fase de construção

Estação Campo Grande, a poente da mesma estação, nomeadamente na zona do acesso ao Terminal 

Rodoviário, na zona do Ramo de Saída da Avenida Padre Cruz e Estrada de Telheiras, e a própria Avenida 

Padre Cruz em ambos os sentidos.  

Os desvios de trânsito são apresentados considerando globalmente 

que por vezes se conjugam, e de acordo com

As vias que terão que ser desviadas ou condicionadas durante a fase de construção são sistematizadas no 

Quadro 7.  

Quadro 7 

Zona de Construção/Desvio de Trânsito 

Ramo Saída Av.ª Padre Cruz / Estrada de 

Telheiras 

Ampliação do Cais Nascente ECG e 

Instalações  

Viaduto VL2 – módulo central 

Rebaixamento da Av.ª Padre Cruz 

 

inclui portaria; instalações de armazém fechado e 

armazenamento de armaduras, cabos e bainhas de pré-esforços, cimbres e cofragens, moldes cilíndricos 

áreas para parqueamento de equipamento; áreas de armazenagem 

materiais inflamáveis; áreas para lavagem de eventual material contaminante;

de resíduos (incluindo possibilidade de triagem e separação dos resíduos 

provenientes das frentes de trabalho e diferenciada para resíduos perigosos e não perigosos)

depósito provisório de terras. 

a nascente da Estação, será composto por escritório de apoio, instalações sanitárias; e 

rodoviárias, ciclovia e vias pedonais que terão que ser desviadas ou 

urante a fase de construção. No essencial tratam-se das vias a imediatamente a nascente da 

Estação Campo Grande, a poente da mesma estação, nomeadamente na zona do acesso ao Terminal 

o Ramo de Saída da Avenida Padre Cruz e Estrada de Telheiras, e a própria Avenida 

Os desvios de trânsito são apresentados considerando globalmente 10 etapas de execução dos trabalhos

e de acordo com o faseamento geral da empreitada, que se apresenta a seguir

As vias que terão que ser desviadas ou condicionadas durante a fase de construção são sistematizadas no 

 – Identificação dos desvios de trânsito 

Desvio de Trânsito  Interferência e Vias Interferidas

Ramo Saída Av.ª Padre Cruz / Estrada de 
Encerramento do Ramo da Av.ª Padre Cruz e Estrada de Telheiras

Rua Cipriano Dourado (supressão da faixa de BUS)

Faixas centrais da Av.ª Padre Cruz (Pilar VL2-P11 no 

Central Av.ª Padre Cruz) 

Supressão berma direita Av.ª Padre Cruz

Av. Padre Cruz (Via Descente e Via Ascendente em funcionamento

em duas faixas de circulação, com recurso a cimbre invertido

Corte pontual (curtos períodos, preferencialmente no per

noturno) do Trânsito Av. Padre Cruz (Via Ascendente)

Corte pontual (curtos períodos, preferencialmente no período 

noturno) do Trânsito Av. Padre Cruz (Via Descendente)

Desvio do lado Direito da Av.ª Padre Cruz- Via 

Desvio do lado Central e Esquerdo da Av.ª Padre Cruz

Ascendente) 
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armazém fechado e ferramentarias; áreas 

esforços, cimbres e cofragens, moldes cilíndricos 

armazenagem de eventuais 

gem de eventual material contaminante; áreas 

(incluindo possibilidade de triagem e separação dos resíduos 

provenientes das frentes de trabalho e diferenciada para resíduos perigosos e não perigosos); área de 

será composto por escritório de apoio, instalações sanitárias; e 

que terão que ser desviadas ou 

se das vias a imediatamente a nascente da 

Estação Campo Grande, a poente da mesma estação, nomeadamente na zona do acesso ao Terminal 

o Ramo de Saída da Avenida Padre Cruz e Estrada de Telheiras, e a própria Avenida 

etapas de execução dos trabalhos, 

o faseamento geral da empreitada, que se apresenta a seguir. 

As vias que terão que ser desviadas ou condicionadas durante a fase de construção são sistematizadas no 

Vias Interferidas 

Ramo da Av.ª Padre Cruz e Estrada de Telheiras 

(supressão da faixa de BUS) 

P11 no Separador 

Supressão berma direita Av.ª Padre Cruz 

Via Ascendente em funcionamento 

, com recurso a cimbre invertido) 

curtos períodos, preferencialmente no período 

Trânsito Av. Padre Cruz (Via Ascendente) 

curtos períodos, preferencialmente no período 

Trânsito Av. Padre Cruz (Via Descendente) 

Via Ascendente) 

da Av.ª Padre Cruz - Via 
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Zona de Construção/Desvio de Trânsito 

VL1 e VL2 – módulo nascente, na zona norte 

do Terminal Rodoviário

Intervenções pontuais sob os viadutos 

existentes  

No Anexo 3.6 junta-se o projeto de Desvios de Trânsito detalhado com todos os desvios 

condicionamentos previstos das vias rodov

justificação da sua necessidade e

descritos em detalhe em pontos seguintes deste relatório.

Análise do Impacte de Tráfego

Encerramento do Ramo de Saída da Av.ª Padre Cruz para o Terminal Rodoviário

Sentido na Av. Padre Cruz, conforme sugestão da CML

em termos de desvios de trânsito.

Relativamente ao encerramento do ramo de 

para todo o período de execução dos viadutos e não apenas durante a execução dos trabalhos sobre o 

mesmo, tal como acontece com as demais interferências

sendo o trafego desviado, e encaminhando as camionetas que usam aquela 

até ao Campo Grande / Terminal Rodoviário. 

Por fim e em termos das afetações previstas para os 

funcionamento da Estação atual interferido durante a fase de construção, referem

interdição previstos pelo ML. Estão 

Lisboa que preveem períodos sem circ

linha Campo Grande-Telheiras (2 meses), 

inversão e estando ainda previsto um

trabalhos de ligação estrutural entre os viadutos existentes e os futuros, e para a montagem e substituição 

de via serão essencialmente realizados nestes períodos e pontualmente em interdições de fim

como é o caso do início da construção da ampliação da Estação Campo Grande.

3.9.3 Planeamento da Obra / Faseamento Construtivo

3.9.3.1 Viadutos 

Em termos gerais e para minimizar a duração das perturbações junto à 

funcionamento das Linhas Verde e Amarela atuais

sequência que deixe para o fim as ligações 

quais serão realizadas já num período d

pórticos dos viadutos existentes (Etapa I), seguindo

 

Desvio de Trânsito  Interferência e Vias Interferidas

módulo nascente, na zona norte 

do Terminal Rodoviário 

Desvio de Trânsito do Terminal Rodoviário

entrada/saída na zona Norte do Terminal Rodoviário

Intervenções pontuais sob os viadutos Rua Cipriano Dourado, zona Norte do Terminal Rodoviário, Av.ª 

Padre Cruz 

o projeto de Desvios de Trânsito detalhado com todos os desvios 

das vias rodoviárias, circulação de peões e passadeiras e ciclovia

da sua necessidade e o desvio associado a cada um dos trabalhos específicos

descritos em detalhe em pontos seguintes deste relatório. No mesmo anexo junta

Análise do Impacte de Tráfego devido aos desvios de trânsito a adotar, realizado especificamente para o 

Encerramento do Ramo de Saída da Av.ª Padre Cruz para o Terminal Rodoviário

conforme sugestão da CML em reuniões tidas e que sustentará 

em termos de desvios de trânsito. 

ao encerramento do ramo de saída Av.ª Padre Cruz / Estrada de Telheiras, 

execução dos viadutos e não apenas durante a execução dos trabalhos sobre o 

, tal como acontece com as demais interferências, permite garantir a circulação pedonal e da ciclovia, 

sendo o trafego desviado, e encaminhando as camionetas que usam aquela ramo, pela Avenida Padre Cruz 

até ao Campo Grande / Terminal Rodoviário.  

Por fim e em termos das afetações previstas para os utilizadores das linhas de metro atuais

funcionamento da Estação atual interferido durante a fase de construção, referem

Estão previstos pelo ML a realização de Trabalhos de Integração no Metro de 

que preveem períodos sem circulação na linha Campo Grande-Cidade Universitária

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

ligação estrutural entre os viadutos existentes e os futuros, e para a montagem e substituição 

de via serão essencialmente realizados nestes períodos e pontualmente em interdições de fim

strução da ampliação da Estação Campo Grande. 

Planeamento da Obra / Faseamento Construtivo e Principais Atividades de Construção

Em termos gerais e para minimizar a duração das perturbações junto à Estação Campo Grande e no 

funcionamento das Linhas Verde e Amarela atuais, mantém-se o princípio de que a construção siga uma 

sequência que deixe para o fim as ligações viadutos existentes (módulos Nascente dos viadutos VL1 e VL2

já num período de interdição da circulação. Os trabalhos começam pelo reforço dos 

pórticos dos viadutos existentes (Etapa I), seguindo-se a execução dos Tramos 5 a 10 do Módulo Central do 
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Vias Interferidas 

do Terminal Rodoviário (restrição de 

entrada/saída na zona Norte do Terminal Rodoviário) 

Rua Cipriano Dourado, zona Norte do Terminal Rodoviário, Av.ª 

o projeto de Desvios de Trânsito detalhado com todos os desvios e 

circulação de peões e passadeiras e ciclovia, incluindo a 

dos trabalhos específicos e estando estes 

No mesmo anexo junta-se ainda o estudo com a 

realizado especificamente para o 

Encerramento do Ramo de Saída da Av.ª Padre Cruz para o Terminal Rodoviário e Redução de 1 Via por 

que sustentará as decisões finais 

saída Av.ª Padre Cruz / Estrada de Telheiras, que é proposto 

execução dos viadutos e não apenas durante a execução dos trabalhos sobre o 

, permite garantir a circulação pedonal e da ciclovia, 

ramo, pela Avenida Padre Cruz 

utilizadores das linhas de metro atuais, e não sendo o 

funcionamento da Estação atual interferido durante a fase de construção, referem-se os períodos de 

Trabalhos de Integração no Metro de 

Cidade Universitária (3 meses) e na 

se a exploração das linhas, mas com constrangimentos e 

Campo Grande. Deste modo, os 

ligação estrutural entre os viadutos existentes e os futuros, e para a montagem e substituição 

de via serão essencialmente realizados nestes períodos e pontualmente em interdições de fim-de-semana 

e Principais Atividades de Construção 

Estação Campo Grande e no 

que a construção siga uma 

viadutos existentes (módulos Nascente dos viadutos VL1 e VL2, as 

Os trabalhos começam pelo reforço dos 

se a execução dos Tramos 5 a 10 do Módulo Central do 
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viaduto VL2 (Etapa II) e depois os Tramos 11 a 14 do Módulo Central

(Etapa III). Inicia-se então a construção dos módulos mais próximos da Estação Campo Grande, 

correspondendo a Etapa IV à construção do viaduto VL1 e a Etapa V à construção do módulo Nascente do 

viaduto VL2. Por fim, a Etapa VI é global para os viadutos, correspondendo à limpeza geral da obra, execução 

de acabamentos e arranjos exteriores e instalação dos passeios, da 

Globalmente, e já tendo sido realizada a campanha de prospeção geotécnica complem

das estruturas deve ser precedida de: (a) 

Serviços Afetados; (b) Projetos de preparação de obra para as várias fases nomeadamente desvios de trânsito 

suspensão provisória de serviços não desviados, monitorização e instrumentação de estruturas existentes

Notas Técnicas de cimbres, entivações escoramentos e demais estruturas auxiliares

Plano de Monitorização das Estruturas Existentes

projetos complementares. 

Quando a estrutura a construir se aproxima duma estrutura existente, e se se justificar, será fundamental 

promover atempadamente, as medidas cautelares preconizadas a nível estrutural e implem

Monitorização/Instrumentação da estrutura existente.

Preconiza-se, pelas razões indicadas anteriormente, que a construção evolua numa sequência, que deixe para 

o fim as ligações junto à Estação Campo Grande, 

operacionalidade das vias existentes. Em cada módulo do

moldes tradicionais, com recurso a cimbre ao solo e betonagem e pré

projetadas estruturas auxiliares por form

manterão em funcionamento. Todas as escavações necessárias à execução dos blocos de fundação devem 

ser entivadas, sempre que necessário, minimizando a afetação da envolvente. Também todas as eta

construção de módulos adjacentes a estruturas existentes requerem a prévia execução/mobilização de 

medidas cautelares visando a proteção dessas estruturas 

necessário) reforço provisório ou definitivo, e 

função dos resultados da monitorização, conforme estabelecido no Plano de Observação e Instrumentação.

Nos módulos intermédios, correspondentes aos módulos entre juntas de dilatação que não têm qualque

ligação (através do tabuleiro ou pilares) às estruturas existentes 

será feita em moldes tradicionais e a sequência 

1. Execução das estacas 

2. Escavação para os blocos de fundação, ao abrigo de

3. Construção dos blocos, fustes e capitéis

4. Montagem dos aparelhos de apoio

5. Execução do tabuleiro 

 

viaduto VL2 (Etapa II) e depois os Tramos 11 a 14 do Módulo Central do viaduto VL2 e Encontro do VL2 

se então a construção dos módulos mais próximos da Estação Campo Grande, 

correspondendo a Etapa IV à construção do viaduto VL1 e a Etapa V à construção do módulo Nascente do 

a VI é global para os viadutos, correspondendo à limpeza geral da obra, execução 

de acabamentos e arranjos exteriores e instalação dos passeios, da via-férrea e da cobertura.

Globalmente, e já tendo sido realizada a campanha de prospeção geotécnica complem

das estruturas deve ser precedida de: (a) Desvio de serviços ou de caixas de visita, cumprindo o 

Projetos de preparação de obra para as várias fases nomeadamente desvios de trânsito 

de serviços não desviados, monitorização e instrumentação de estruturas existentes

Notas Técnicas de cimbres, entivações escoramentos e demais estruturas auxiliares; (d) 

Plano de Monitorização das Estruturas Existentes; e (e) Trabalhos de implementação de todos os demais 

Quando a estrutura a construir se aproxima duma estrutura existente, e se se justificar, será fundamental 

promover atempadamente, as medidas cautelares preconizadas a nível estrutural e implem

Monitorização/Instrumentação da estrutura existente. 

se, pelas razões indicadas anteriormente, que a construção evolua numa sequência, que deixe para 

Estação Campo Grande, minimizando a duração das pertu

Em cada módulo dos viadutos admite-se uma construção feita em 

moldes tradicionais, com recurso a cimbre ao solo e betonagem e pré-esforço tramo a tramo. 

projetadas estruturas auxiliares por forma a garantir uma adequada proteção das vias inferiores que se 

manterão em funcionamento. Todas as escavações necessárias à execução dos blocos de fundação devem 

ser entivadas, sempre que necessário, minimizando a afetação da envolvente. Também todas as eta

construção de módulos adjacentes a estruturas existentes requerem a prévia execução/mobilização de 

medidas cautelares visando a proteção dessas estruturas – vistoria, eventual (não se esperando ser 

reforço provisório ou definitivo, e monitorização com definição de planos de emergência em 

função dos resultados da monitorização, conforme estabelecido no Plano de Observação e Instrumentação.

correspondentes aos módulos entre juntas de dilatação que não têm qualque

ligação (através do tabuleiro ou pilares) às estruturas existentes entre juntas de dilatação, 

a sequência a adotar em geral será: 

Escavação para os blocos de fundação, ao abrigo de entivações, quando necessário

Construção dos blocos, fustes e capitéis 

Montagem dos aparelhos de apoio 
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do viaduto VL2 e Encontro do VL2 

se então a construção dos módulos mais próximos da Estação Campo Grande, 

correspondendo a Etapa IV à construção do viaduto VL1 e a Etapa V à construção do módulo Nascente do 

a VI é global para os viadutos, correspondendo à limpeza geral da obra, execução 

e da cobertura. 

Globalmente, e já tendo sido realizada a campanha de prospeção geotécnica complementar, a construção 

Desvio de serviços ou de caixas de visita, cumprindo o projeto de 

Projetos de preparação de obra para as várias fases nomeadamente desvios de trânsito 

de serviços não desviados, monitorização e instrumentação de estruturas existentes; (c) 

; (d) Implementação do 

os de implementação de todos os demais 

Quando a estrutura a construir se aproxima duma estrutura existente, e se se justificar, será fundamental 

promover atempadamente, as medidas cautelares preconizadas a nível estrutural e implementar o Plano de 

se, pelas razões indicadas anteriormente, que a construção evolua numa sequência, que deixe para 

minimizando a duração das perturbações na 

se uma construção feita em 

esforço tramo a tramo. Serão sempre 

a a garantir uma adequada proteção das vias inferiores que se 

manterão em funcionamento. Todas as escavações necessárias à execução dos blocos de fundação devem 

ser entivadas, sempre que necessário, minimizando a afetação da envolvente. Também todas as etapas de 

construção de módulos adjacentes a estruturas existentes requerem a prévia execução/mobilização de 

(não se esperando ser 

monitorização com definição de planos de emergência em 

função dos resultados da monitorização, conforme estabelecido no Plano de Observação e Instrumentação. 

correspondentes aos módulos entre juntas de dilatação que não têm qualquer 

entre juntas de dilatação, a sua construção 

entivações, quando necessário 
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Nos módulos de ligação, junto aos encontros em cofre, a solução estrutural resume

novo encontro em cofre (ou em caixa) sobre estacas, procedendo

estrutura, minimizando as interferências com a estrutura existente, que terá que se manter em 

funcionamento e cumprindo-se a sequência

1. Execução das estacas 

2. Escavação com entivação

3. Construção dos blocos de fundação e mesoestrutura

4. Demolição localizada da estrutura existente

5. Enchimento ou execução da laje superior com instalação prévia dos ferrolhos de ligação entre 

estruturas (se se afigurar necessário)

Nos módulos de ligação, entre o 

a nova estrutura, minimizando as interferências com a estrutura existente, que terá que se manter em 

funcionamento, cumprindo-se a sequência

1. Execução das estacas 

2. Escavação com entivação, quando necessário

3. Construção dos blocos e fustes

4. Reposição do aterro compactado sobre as fundações

5. Escoramento dos tabuleiros adjacentes à intervenção 

6. Execução dos novos capitéis com ligação aos capitéis existentes (para que o novo capitel que resulta 

do encamisamento e prolongamento do capitel existente, com escoramento do tabuleiro existente 

para poder intervir de forma segura no capitel construído, e 

esforço) 

7. Montagem dos aparelhos de apoio

8. Execução das vigas e nervuras dos novos tabuleiros, 

entre lajes 

9. Demolição parcial das consolas 

betonagem (com microbetão de presa rápida e alta resistência) das bandas de ligação entre 

tabuleiro novo e tabuleiro existente 

10. Remoção do escoramento

A ligação estrutural entre as duas estruturas em viaduto é feita, essencialmente,

esforçados para assegurar um comportamento ativo da solução.

reposição da superfície de acordo com o existente anteriormente 

exteriores. 

A solução proposta prevê que a ligação da estrutura nova à existente se faça numa segunda fase, após a 

conclusão da construção dos novos tabuleiros. Para tal será necessária uma interdição temporária da via e 

consequente demolição da guarda e da consola lateral com repescage

 

Nos módulos de ligação, junto aos encontros em cofre, a solução estrutural resume

em caixa) sobre estacas, procedendo-se em geral à construção de toda a nova 

estrutura, minimizando as interferências com a estrutura existente, que terá que se manter em 

se a sequência: 

Escavação com entivação, quando necessário 

Construção dos blocos de fundação e mesoestrutura 

Demolição localizada da estrutura existente 

Enchimento ou execução da laje superior com instalação prévia dos ferrolhos de ligação entre 

(se se afigurar necessário) 

o viaduto existente e o viaduto novo, procede também à construção de toda 

a nova estrutura, minimizando as interferências com a estrutura existente, que terá que se manter em 

a sequência já parcialmente atrás descrita 

Escavação com entivação, quando necessário 

Construção dos blocos e fustes 

Reposição do aterro compactado sobre as fundações 

dos tabuleiros adjacentes à intervenção e monitorização do viaduto existente

Execução dos novos capitéis com ligação aos capitéis existentes (para que o novo capitel que resulta 

do encamisamento e prolongamento do capitel existente, com escoramento do tabuleiro existente 

para poder intervir de forma segura no capitel construído, e instalando ferrolhos e barras de pré

Montagem dos aparelhos de apoio 

Execução das vigas e nervuras dos novos tabuleiros, deixando armaduras em espera para ligação 

parcial das consolas dos viadutos existentes com repescagem de

(com microbetão de presa rápida e alta resistência) das bandas de ligação entre 

tabuleiro novo e tabuleiro existente  

Remoção do escoramento 

A ligação estrutural entre as duas estruturas em viaduto é feita, essencialmente,

esforçados para assegurar um comportamento ativo da solução. Os trabalhos terminarão com a necessária 

reposição da superfície de acordo com o existente anteriormente e estabelecido no projeto 

prevê que a ligação da estrutura nova à existente se faça numa segunda fase, após a 

conclusão da construção dos novos tabuleiros. Para tal será necessária uma interdição temporária da via e 

consequente demolição da guarda e da consola lateral com repescagem de armaduras; montagem da 
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Nos módulos de ligação, junto aos encontros em cofre, a solução estrutural resume-se à justaposição de 

se em geral à construção de toda a nova 

estrutura, minimizando as interferências com a estrutura existente, que terá que se manter em 

Enchimento ou execução da laje superior com instalação prévia dos ferrolhos de ligação entre 

procede também à construção de toda 

a nova estrutura, minimizando as interferências com a estrutura existente, que terá que se manter em 

e monitorização do viaduto existente 

Execução dos novos capitéis com ligação aos capitéis existentes (para que o novo capitel que resulta 

do encamisamento e prolongamento do capitel existente, com escoramento do tabuleiro existente 

instalando ferrolhos e barras de pré-

deixando armaduras em espera para ligação 

com repescagem de armaduras e execução / 

(com microbetão de presa rápida e alta resistência) das bandas de ligação entre 

A ligação estrutural entre as duas estruturas em viaduto é feita, essencialmente, pelos capitéis, pré-

Os trabalhos terminarão com a necessária 

estabelecido no projeto de arranjos 

prevê que a ligação da estrutura nova à existente se faça numa segunda fase, após a 

conclusão da construção dos novos tabuleiros. Para tal será necessária uma interdição temporária da via e 

m de armaduras; montagem da 
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cofragem, armação e betonagem (com microbetão) da banda de ligação entre estruturas, seguida da 

execução dos acabamentos (parte-se do princípio de que os serviços da caleira lateral e suspensos na guarda 

já estão desviados e que o tabuleiro existente já foi escorado para a ligação entre capiteis).

VDCG TXD PE STR VDT 000 DW 89003, incluído no Tomo II, 

detalhando-se a seguir o faseamento para a construção de cada um dos viadutos.

Viaduto VL1 

A construção do viaduto VL1, além dos trabalhos preparatórios, 

que são ilustradas de forma resumida 

incluído no Tomo II). Os trabalhos preparatórios (fase 0) correspondem a: 0.1 

serviços; 0.2 - instalação da sinalização temporária, alteração da localização das paragens do

públicos e estabelecimento de novos percursos para os peões e os transportes públicos acederem ao 

Terminal Rodoviário; 0.3 - execução das fundações provisórias para o escoramento do tabuleiro do viaduto 

existente; 0.4 - montagem do escorament

Figura 39 – Fase 1 do faseamento construtivo do viaduto VL1

Figura 40 – Fase 2 do faseamento construtivo do viaduto VL1

 

cofragem, armação e betonagem (com microbetão) da banda de ligação entre estruturas, seguida da 

se do princípio de que os serviços da caleira lateral e suspensos na guarda 

o tabuleiro existente já foi escorado para a ligação entre capiteis).

, incluído no Tomo II, é apresentado o macrofaseamento

se a seguir o faseamento para a construção de cada um dos viadutos. 

A construção do viaduto VL1, além dos trabalhos preparatórios, desenvolve-se em quatro fases principais 

de forma resumida nas figuras abaixo (adaptadas de VDCG TXD PE STR

Os trabalhos preparatórios (fase 0) correspondem a: 0.1 - identificação e desvio de 

instalação da sinalização temporária, alteração da localização das paragens do

de novos percursos para os peões e os transportes públicos acederem ao 

execução das fundações provisórias para o escoramento do tabuleiro do viaduto 

montagem do escoramento provisório do tabuleiro. 

Fase 1 do faseamento construtivo do viaduto VL1 

Fase 2 do faseamento construtivo do viaduto VL1 
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cofragem, armação e betonagem (com microbetão) da banda de ligação entre estruturas, seguida da 

se do princípio de que os serviços da caleira lateral e suspensos na guarda 

o tabuleiro existente já foi escorado para a ligação entre capiteis). No desenho 

é apresentado o macrofaseamento construtivo, 

se em quatro fases principais 

STR VDT VL1 DW 89015 

identificação e desvio de 

instalação da sinalização temporária, alteração da localização das paragens dos transportes 

de novos percursos para os peões e os transportes públicos acederem ao 

execução das fundações provisórias para o escoramento do tabuleiro do viaduto 
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Figura 41 –

Figura 42 –

 

Viaduto VL2 

A construção do viaduto VL2, além dos trabalhos preparatórios, desenvolve

iniciando-se pelo Módulo Central, primeiro entre os Tramos 5 a 10, seguindo

Encontro VL2 e sendo concluída com a construção do Módulo Nascente. 

Os trabalhos preparatórios (fase 0) para a construção dos Tramos 5 a 10 do 

correspondem a: 0.1 identificação e desvio de serviços afetados na envolvente da Av. Padre Cruz

execução do reforço dos pórticos de fixação longitudinal dos viadutos existentes.

Seguem-se 5 fases de execução, que são ilustradas de forma resumida nas figuras abaixo (adaptadas de 

VDCG TXD PE STR VDT VL1 DW 8903

 

– Fase 3 do faseamento construtivo do viaduto VL1

– Fase 4 do faseamento construtivo do viaduto VL1

VL2, além dos trabalhos preparatórios, desenvolve-se em 3 grandes fases principai

se pelo Módulo Central, primeiro entre os Tramos 5 a 10, seguindo

Encontro VL2 e sendo concluída com a construção do Módulo Nascente.  

Os trabalhos preparatórios (fase 0) para a construção dos Tramos 5 a 10 do Módulo Cen

identificação e desvio de serviços afetados na envolvente da Av. Padre Cruz

execução do reforço dos pórticos de fixação longitudinal dos viadutos existentes. 

se 5 fases de execução, que são ilustradas de forma resumida nas figuras abaixo (adaptadas de 

39 incluído no Tomo II). 
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Fase 3 do faseamento construtivo do viaduto VL1 

 

Fase 4 do faseamento construtivo do viaduto VL1 

se em 3 grandes fases principais, 

se pelo Módulo Central, primeiro entre os Tramos 5 a 10, seguindo-se os Tramos 11 a 14 e 

Módulo Central do viaduto VL2 

identificação e desvio de serviços afetados na envolvente da Av. Padre Cruz; e 0.2 

 

se 5 fases de execução, que são ilustradas de forma resumida nas figuras abaixo (adaptadas de 
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Figura 43 – Fase 1 do faseamento construtivo dos Tramos 5 a 10 do viaduto

Figura 44 – Fase 2 do faseamento construtivo dos Tramos 5 a 10 do viaduto VL2

Figura 45 – Fase 3 do faseamento construtivo dos Tramos 5 a 10 do viaduto VL2

 

Fase 1 do faseamento construtivo dos Tramos 5 a 10 do viaduto

Fase 2 do faseamento construtivo dos Tramos 5 a 10 do viaduto VL2

Fase 3 do faseamento construtivo dos Tramos 5 a 10 do viaduto VL2
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Fase 1 do faseamento construtivo dos Tramos 5 a 10 do viaduto VL2 

 
Fase 2 do faseamento construtivo dos Tramos 5 a 10 do viaduto VL2 

 
Fase 3 do faseamento construtivo dos Tramos 5 a 10 do viaduto VL2 
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Figura 46 – Fase 4 do faseamento construtivo dos Tramos 5 a 10 do viaduto VL2

Figura 47 – Fase 5 do faseamento construtivo dos Tramos 5 a 10 do viaduto VL2

Os trabalhos preparatórios (fase 0) para a construção dos Tramos 11 a 14 e Encontr

viaduto VL2 correspondem a: 0.1 

e 0.2 execução do novo acesso ao

encontro existente; e 0.4 demolição parcial da guarda do encontro existente para acoplagem da nova 

estrutura. Seguem-se 5 fases de execução que são ilustradas de forma resumida nas figuras abaixo 

(adaptadas de VDCG TXD PE STR VDT

Figura 48 – Fase 1 do faseamento construtivo dos Tramos 11 a 14 e Encontro do viaduto VL2

 

Fase 4 do faseamento construtivo dos Tramos 5 a 10 do viaduto VL2

Fase 5 do faseamento construtivo dos Tramos 5 a 10 do viaduto VL2

Os trabalhos preparatórios (fase 0) para a construção dos Tramos 11 a 14 e Encontr

viaduto VL2 correspondem a: 0.1 identificação e desvio de serviços afetados na envolvente da Av. Padre Cruz

execução do novo acesso ao edifício torre vicentina; 0.3 desmontagem da cobertura metálica do 

demolição parcial da guarda do encontro existente para acoplagem da nova 

se 5 fases de execução que são ilustradas de forma resumida nas figuras abaixo 

VDT VL1 DW 89040 incluído no Tomo II).  

Fase 1 do faseamento construtivo dos Tramos 11 a 14 e Encontro do viaduto VL2
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Fase 4 do faseamento construtivo dos Tramos 5 a 10 do viaduto VL2 

 

Fase 5 do faseamento construtivo dos Tramos 5 a 10 do viaduto VL2 

Os trabalhos preparatórios (fase 0) para a construção dos Tramos 11 a 14 e Encontro do Módulo Central do 

identificação e desvio de serviços afetados na envolvente da Av. Padre Cruz; 

desmontagem da cobertura metálica do 

demolição parcial da guarda do encontro existente para acoplagem da nova 

se 5 fases de execução que são ilustradas de forma resumida nas figuras abaixo 

 

Fase 1 do faseamento construtivo dos Tramos 11 a 14 e Encontro do viaduto VL2 
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Figura 49 – Fase 2 do faseamento construtivo dos Tramos 11 a 14 e Encontro do viaduto VL2

Figura 50 – Fase 3 do faseamento construtivo dos Tramos 11 a 14 e Encontro do viaduto VL2

Figura 51 – Fase 4 do faseamento construtivo dos Tramos 11 a 14 e Encontro do viaduto VL2

 

Fase 2 do faseamento construtivo dos Tramos 11 a 14 e Encontro do viaduto VL2

Fase 3 do faseamento construtivo dos Tramos 11 a 14 e Encontro do viaduto VL2

Fase 4 do faseamento construtivo dos Tramos 11 a 14 e Encontro do viaduto VL2
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Fase 2 do faseamento construtivo dos Tramos 11 a 14 e Encontro do viaduto VL2 

 

Fase 3 do faseamento construtivo dos Tramos 11 a 14 e Encontro do viaduto VL2 

 

Fase 4 do faseamento construtivo dos Tramos 11 a 14 e Encontro do viaduto VL2 
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Figura 52 – Fase 5 do faseamento construtivo dos Tramos 11 a 14 e Encontro do viaduto VL2

Os trabalhos preparatórios (fase 0) para a construção Módulo Nascente do viaduto VL2 correspondem 

identificação e desvio de serviços afetados

resumida nas figuras abaixo (adaptadas de 

Figura 53 – Fase 1 do faseamento construtivo do módulo Nascente do viaduto VL2

Figura 54 – Fase 2 do faseamento construtivo do módulo Nascente do viaduto VL2

 

Fase 5 do faseamento construtivo dos Tramos 11 a 14 e Encontro do viaduto VL2

Os trabalhos preparatórios (fase 0) para a construção Módulo Nascente do viaduto VL2 correspondem 

identificação e desvio de serviços afetados. Seguem-se 5 fases de execução que são ilustradas de forma 

resumida nas figuras abaixo (adaptadas de VDCG TXD PE STR VDT VL1 DW 89041 incluído no Tomo II

Fase 1 do faseamento construtivo do módulo Nascente do viaduto VL2

Fase 2 do faseamento construtivo do módulo Nascente do viaduto VL2
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Fase 5 do faseamento construtivo dos Tramos 11 a 14 e Encontro do viaduto VL2 

Os trabalhos preparatórios (fase 0) para a construção Módulo Nascente do viaduto VL2 correspondem à 

que são ilustradas de forma 

incluído no Tomo II).  

 

Fase 1 do faseamento construtivo do módulo Nascente do viaduto VL2 

 

Fase 2 do faseamento construtivo do módulo Nascente do viaduto VL2 
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Figura 55 – Fase 3 do faseamento construtivo do módulo Nascente do viaduto VL2

Figura 56 – Fase 4 do faseam

Figura 57 – Fase 5 do faseamento construtivo do módulo Nascente do viaduto VL2

  

 

Fase 3 do faseamento construtivo do módulo Nascente do viaduto VL2

Fase 4 do faseamento construtivo do módulo Nascente do viaduto VL2

Fase 5 do faseamento construtivo do módulo Nascente do viaduto VL2
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Fase 3 do faseamento construtivo do módulo Nascente do viaduto VL2 

 

ento construtivo do módulo Nascente do viaduto VL2 

 

Fase 5 do faseamento construtivo do módulo Nascente do viaduto VL2 
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Reforço dos Pórticos de Fixação dos Viadutos Existentes

A execução do reforço pórticos de fixação dos viadutos existentes (apoio A22

seguintes atividades principais: 

1) picagem e tratamento (escovagem e lavagem) de todas as superfícies dos pórticos existentes em 

contacto com o encamisamento;

2) perfuração com fluxo de água e sem percussão dos negativos para as bainhas de pré

3) montagem das armaduras da parede / encamisamento;

4) betonagem da parede com tratamento das superfícies de contacto;

5) aplicação alternada e faseada do pré

6) injeção das barras de pré

7) selagem das ancoragens com microbetão.

3.9.3.2 Sistema de Via 

Para a construção da via nova será seguido o seguinte 

1. Instalação de Marcas de Piquetag

2. Limpeza e lavagem da soleira do viaduto

3. Fornecimento e aplicação de betão de enchimento (quando

4. Fornecimento e montagem de caleiras de cabos e at

5. Distribuição de componentes de via, inc

6. Montagem da via “a seco”, incluindo os AMV

7. Execução de soldadura aluminotérmica

(quando aplicável) 

8. Nivelamento e alinhamento da via

9. Montagem de cofragens, juntas de dilatação, blocos do carril de segurança e tubos de drenagem 

complementar a incluir no betão de selagem

10. Selagem da via 

11. Montagem dos isoladores e carril de energia e rampas de topo, incluindo a juntas de dilatação (se 

aplicável) 

12. Soldadura aluminotérmica do carril de energia 

13. Execução da amarração do carril de energia  

14. Limpeza e lavagem da soleira do viaduto

  

 

Reforço dos Pórticos de Fixação dos Viadutos Existentes 

A execução do reforço pórticos de fixação dos viadutos existentes (apoio A22

picagem e tratamento (escovagem e lavagem) de todas as superfícies dos pórticos existentes em 

contacto com o encamisamento; 

perfuração com fluxo de água e sem percussão dos negativos para as bainhas de pré

montagem das armaduras da parede / encamisamento; 

betonagem da parede com tratamento das superfícies de contacto; 

alternada e faseada do pré-esforço nas barras ; 

injeção das barras de pré-esforço; 

selagem das ancoragens com microbetão. 

Para a construção da via nova será seguido o seguinte procedimento construtivo geral:

Instalação de Marcas de Piquetagem para a instalação de vias 

Limpeza e lavagem da soleira do viaduto 

icação de betão de enchimento (quando aplicável) 

Fornecimento e montagem de caleiras de cabos e atravessamento de cabos sob a via

Distribuição de componentes de via, incluindo os aparelhos de via (AMV) e de dilatação (

tagem da via “a seco”, incluindo os AMV e AD 

Execução de soldadura aluminotérmica do carril de rolamento e juntas isoladas coladas 

Nivelamento e alinhamento da via 

cofragens, juntas de dilatação, blocos do carril de segurança e tubos de drenagem 

complementar a incluir no betão de selagem 

Montagem dos isoladores e carril de energia e rampas de topo, incluindo a juntas de dilatação (se 

ura aluminotérmica do carril de energia  

Execução da amarração do carril de energia   

Limpeza e lavagem da soleira do viaduto 
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A execução do reforço pórticos de fixação dos viadutos existentes (apoio A22-B9-C13) corresponde às 

picagem e tratamento (escovagem e lavagem) de todas as superfícies dos pórticos existentes em 

perfuração com fluxo de água e sem percussão dos negativos para as bainhas de pré-esforço; 

geral: 

ravessamento de cabos sob a via 

aparelhos de via (AMV) e de dilatação (AD) 

isoladas coladas (JIC) 

cofragens, juntas de dilatação, blocos do carril de segurança e tubos de drenagem 

Montagem dos isoladores e carril de energia e rampas de topo, incluindo a juntas de dilatação (se 
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3.9.3.3 Estação Campo Grande 

Existem duas áreas de intervenção, uma Zona de Intervenção 1, exterior, na qual são executadas as 

demolições, reforço e os novos elementos estruturais referentes ao núcleo e prolongamento do cais

Zona de Intervenção 2, no interior da Estação, que compreende a realização dos elementos estruturais 

necessários à materialização da nova sala de bateri

Figura 58 – Áreas de intervenção na Estação Campo Grande

No que se refere aos trabalhos no interior da estação 

seguinte faseamento: 

1. Trabalhos preparatórios: 

 Desvio/suspensão de infraestruturas, incluindo o PT EDP existente;

 Desvio de trânsito na zona de intervenção (incluindo c

circulação pedonal e circulação rodoviária; sinalizador e sinalização de gabarit máximo provisório 

4,60 m para circulação rodoviária);

 Montagem de estaleiro (nível de referencia e nível cais, incluindo vedação da zona de trabalhos 

no cais central e lateral da linha verde);

 Instalação do sistema de observação;

 Desvio e proteção de redes e sistemas dos cabos existent

(incluindo extremidade do cais central e lateral da linha verde lado nascente da estação);

 Colocação de cimbre de proteção de via provisório, com a materialização de uma plataforma de 

trabalho superior, incluindo acessos e proteção p

deverá ser prevista a substituição dos cabos.

2. Estruturas  

 Execução de fundações (novas e reforço das existentes);

 

Existem duas áreas de intervenção, uma Zona de Intervenção 1, exterior, na qual são executadas as 

demolições, reforço e os novos elementos estruturais referentes ao núcleo e prolongamento do cais

Zona de Intervenção 2, no interior da Estação, que compreende a realização dos elementos estruturais 

necessários à materialização da nova sala de baterias.  

Áreas de intervenção na Estação Campo Grande 

no interior da estação de intervenção em salas técnicas será seguido o 

infraestruturas, incluindo o PT EDP existente; 

Desvio de trânsito na zona de intervenção (incluindo colocação de cimbre de proteção para 

circulação pedonal e circulação rodoviária; sinalizador e sinalização de gabarit máximo provisório 

circulação rodoviária); 

Montagem de estaleiro (nível de referencia e nível cais, incluindo vedação da zona de trabalhos 

no cais central e lateral da linha verde); 

Instalação do sistema de observação; 

Desvio e proteção de redes e sistemas dos cabos existentes nos viadutos na área de intervenção 

(incluindo extremidade do cais central e lateral da linha verde lado nascente da estação);

Colocação de cimbre de proteção de via provisório, com a materialização de uma plataforma de 

acessos e proteção periférica contra risco de queda;

deverá ser prevista a substituição dos cabos. 

Execução de fundações (novas e reforço das existentes); 
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Existem duas áreas de intervenção, uma Zona de 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 

 

intervenção em salas técnicas será seguido o 

olocação de cimbre de proteção para 

circulação pedonal e circulação rodoviária; sinalizador e sinalização de gabarit máximo provisório 

Montagem de estaleiro (nível de referencia e nível cais, incluindo vedação da zona de trabalhos 

es nos viadutos na área de intervenção 

(incluindo extremidade do cais central e lateral da linha verde lado nascente da estação); 

Colocação de cimbre de proteção de via provisório, com a materialização de uma plataforma de 

eriférica contra risco de queda; no cimbre 
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 Execução dos pilares/vigas de apoio do novo cais, que não interferem com a loca

estruturas da estação a demolir;

 Deslocalização do Posto de Tração e respetivas infraestruturas para local a designar pelo dono

de- obra. Sala posto de tração lado poente da estação;

 Demolição de estruturas existentes lado nascente da est

intervenção, de acordo com o projeto de demolição a desenvolver nas fases posteriores de 

projeto; 

 Execução das estruturas em betão armado, mistas e metálicas, incluindo o encamisamento das 

paredes do núcleo de escadas e o refor

 Execução de ligações à terra (definitivas);

 Execução e montagem da cobertura espacial;

 Remoção do cimbre de proteção de via;

 Execução do “focinho de cais” (betonagens de 2ªfase) em regime noturno;

 Desmobilização dos estaleiros de apoio;

 Reposição da superfície de acordo com projeto específico.

Para a ampliação do cais Nascente da Estação Campo Grande I, ter

 Trabalhos preparatórios: 

 Montagem de Tapumes, Escoramentos, Cimbr

de Serviços Afetados e Proteção de Redes e Sistemas Existentes; Desvio de Trânsito na Zona de 

Intervenção - Supressão da faixa "BUS";

 Instalação de PST Provisório.

 Instalação da Proteção à Via na Estaç

 Fim-de-semana 1; 

 Fim-de-semana 2. 

 Demolições 

 Demolições de Estruturas em Betão Armado; 

 Demolições de Estruturas Metálicas; 

 Demolição Parcial do Viaduto.

 Montagem da Cobertura Espacial

 Deslocalização do Posto de Tração para o lado Poente da Estação

 Remoção do Cimbre de proteção de via provisório;

 Lado Nascente da Estação 

 Reposições após ampliação do Cais 

 Execução do "Focinho de Cais".

 

Execução dos pilares/vigas de apoio do novo cais, que não interferem com a loca

estruturas da estação a demolir; 

Deslocalização do Posto de Tração e respetivas infraestruturas para local a designar pelo dono

obra. Sala posto de tração lado poente da estação; 

Demolição de estruturas existentes lado nascente da estação campo grande na zona de 

intervenção, de acordo com o projeto de demolição a desenvolver nas fases posteriores de 

Execução das estruturas em betão armado, mistas e metálicas, incluindo o encamisamento das 

paredes do núcleo de escadas e o reforço das estruturas existentes na zona de intervenção;

Execução de ligações à terra (definitivas); 

Execução e montagem da cobertura espacial; 

Remoção do cimbre de proteção de via; 

Execução do “focinho de cais” (betonagens de 2ªfase) em regime noturno;

Desmobilização dos estaleiros de apoio; 

Reposição da superfície de acordo com projeto específico. 

Para a ampliação do cais Nascente da Estação Campo Grande I, ter-se-á o seguinte faseamento:

Montagem de Tapumes, Escoramentos, Cimbres e Proteções para Circulação; Identificação e Desvio 

de Serviços Afetados e Proteção de Redes e Sistemas Existentes; Desvio de Trânsito na Zona de 

Supressão da faixa "BUS"; 

Instalação de PST Provisório. 

Instalação da Proteção à Via na Estação Campo Grande - Interdição de fim-de

Demolições de Estruturas em Betão Armado;  

Demolições de Estruturas Metálicas;  

Demolição Parcial do Viaduto. 

Montagem da Cobertura Espacial 

de Tração para o lado Poente da Estação 

Remoção do Cimbre de proteção de via provisório; 

Lado Nascente da Estação - integração; 

Reposições após ampliação do Cais - Fase 6 LIG; 

Execução do "Focinho de Cais". 
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Execução dos pilares/vigas de apoio do novo cais, que não interferem com a localização atual das 

Deslocalização do Posto de Tração e respetivas infraestruturas para local a designar pelo dono-

ação campo grande na zona de 

intervenção, de acordo com o projeto de demolição a desenvolver nas fases posteriores de 

Execução das estruturas em betão armado, mistas e metálicas, incluindo o encamisamento das 

ço das estruturas existentes na zona de intervenção; 

Execução do “focinho de cais” (betonagens de 2ªfase) em regime noturno; 

á o seguinte faseamento: 

es e Proteções para Circulação; Identificação e Desvio 

de Serviços Afetados e Proteção de Redes e Sistemas Existentes; Desvio de Trânsito na Zona de 

de-semana 
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 Execução dos Acabamentos 

 Redes, Drenagem e Esgotos; 

 Alvenarias; 

 Cantarias e Serralharias; 

 Revestimento Paredes; 

 Revestimento Pavimentos. 

 Sistemas da Estação  

 Baixa Tensão/Infraestruturas de Telecomunicação;

 Telecomunicações; 

 AVAC; 

 Redes de Água, SI, e Drenagens.

 Trabalhos de Reposição  

 Instalação do PST definitivo, Reinstalação do Posto de Tração na Zona Nascente da Estação;

 Desinstalação do Posto de Tração RATO e sua Reinstalação na Zona Poente da Estação CG;

 Reposição de Serviços Afetados

4. PROGRAMAÇÃO TEMPORAL 

No Anexo 3.7 é apresentado o plano de 

A Programação Temporal geral da fase de construção corresponde a um total de 17 meses, 

nas seguintes fases de trabalho principais

 Execução dos Viadutos  

 Execução Estação Campo Grande (Toscos, Acabamentos, e Sistemas da Estação)

 Execução dos trabalhos de Via 

 Execução dos trabalhos de Integração

Após as atividades preparatórias da obra, nom

confirmação dos serviços afetados, os trabalhos

ampliação do cais nascente da Estação Campo Grande I

Faseamento Construtivo atrás detalhados

encadeamento definido para as Etapas 

II: Tramos 5 a 10 do Módulo Central do VL2

VL2; IV: Viaduto VL1; V: Módulo Nascente do VL2

Arranjos Exteriores), acima descritas (ponto 3.9.3.1).

 

 

Baixa Tensão/Infraestruturas de Telecomunicação; 

Redes de Água, SI, e Drenagens. 

o PST definitivo, Reinstalação do Posto de Tração na Zona Nascente da Estação;

Desinstalação do Posto de Tração RATO e sua Reinstalação na Zona Poente da Estação CG;

Reposição de Serviços Afetados 

é apresentado o plano de trabalhos detalhado de toda a empreitada.  

da fase de construção corresponde a um total de 17 meses, 

fases de trabalho principais, e que são naturalmente sobrepostas no tempo

       

Campo Grande (Toscos, Acabamentos, e Sistemas da Estação) 

       

Execução dos trabalhos de Integração no Campo Grande   

Após as atividades preparatórias da obra, nomeadamente de montagem de estaleiro e de identificação e 

confirmação dos serviços afetados, os trabalhos iniciam-se com a execução dos viadutos e execução da 

ampliação do cais nascente da Estação Campo Grande I, em simultâneo, conforme Planeamento da Obra e

Faseamento Construtivo atrás detalhados. Refira-se que relativamente aos viadutos, a sua execução segue

Etapas e respetivas Fases em cada uma delas (Etapas I: 

Tramos 5 a 10 do Módulo Central do VL2; III: Tramos 11 a 14 do Módulo Central do VL2 e Encontro do 

Módulo Nascente do VL2; e VI: Via, Acabamentos e Conclusão dos Viadutos e 

acima descritas (ponto 3.9.3.1). 
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o PST definitivo, Reinstalação do Posto de Tração na Zona Nascente da Estação; 

Desinstalação do Posto de Tração RATO e sua Reinstalação na Zona Poente da Estação CG; 

da fase de construção corresponde a um total de 17 meses, sendo dividida 

e que são naturalmente sobrepostas no tempo: 

  13 meses 

  17 meses 

  7 meses 

  3 meses 

eadamente de montagem de estaleiro e de identificação e 

a execução dos viadutos e execução da 

conforme Planeamento da Obra e 

elativamente aos viadutos, a sua execução segue o 

 reforço dos pórticos; 

Tramos 11 a 14 do Módulo Central do VL2 e Encontro do 

e Conclusão dos Viadutos e 
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CONFORMIDADE DO PROJET

 

1. INTRODUÇÃO 

A DIA que se apresenta no Anexo 1

entre a Estação Rato (Linha Amarela) e a Estação Cais do Sodré (Linha Verde), incluindo as Novas 

Viadutos do Campo Grande, estabelecendo os condicionamentos a cumprir no âmbito do Projeto de 

Execução e respetivas medidas de minimização, bem como os planos de monitorização e os estudos a 

elaborar.  

Complementarmente, um dos pontos essencia

DIA, corresponde à análise e validação de que quaisquer alterações ocorridas 

introduzidas pelo projeto de execução face ao estudo 

anteriormente identificados. De facto, e apesar do curto período 

são apresentadas e discutidas as alterações que possam 

decorrentes de alterações no território onde o projeto se insere, como as introduzidas pelo próprio projeto. 

Esta verificação permite comprovar a

caso justificado, definir quais as adaptações

ambiental do projeto de execução. 

Assim, neste capítulo 4 e com base na caracterização das alterações de projeto entre a fase de Estudo Prévio 

e a atual fase de Projeto de Execução apresentadas no capítulo anterior, 

seguintes aspetos: verificação de atualizações nos Instrumentos de Gestão Territorial, da existência de novas 

Condicionantes, Servidões e Restrições de Utilidade Pública e de outras alterações no Território; 

síntese das questões levantadas em sede de consulta pública no âmbito do procedimento de AIA e dos 

contactos externos realizados na atual fase. 

São ainda apresentados os estudos complementares que foram desenvolvidos no âmbito do RECAPE, com 

vista a dar resposta ao estipulado na DIA, que no essencial também atualizam a informação d

EIA em fase de estudo prévio, 

associados às fases de construção e de exploração, 

incluindo também os impactes decorrentes das alterações de projeto.

Por fim são analisadas, detalhadamente, as condições e medidas de minimização propostas na DIA e a sua 

conformidade com o projeto de execução e 

solicitados. 

 

CAPÍTULO 4 
NFORMIDADE DO PROJETO DE EXECUÇÃO COM A 

Anexo 1 foi emitida em fase de Estudo Prévio para o projeto de 

entre a Estação Rato (Linha Amarela) e a Estação Cais do Sodré (Linha Verde), incluindo as Novas 

estabelecendo os condicionamentos a cumprir no âmbito do Projeto de 

Execução e respetivas medidas de minimização, bem como os planos de monitorização e os estudos a 

Complementarmente, um dos pontos essenciais para garantir a conformidade do projeto de 

validação de que quaisquer alterações ocorridas na situação de referência 

xecução face ao estudo prévio não originam novos impactes n

anteriormente identificados. De facto, e apesar do curto período que decorreu entre as duas fases de projeto, 

são apresentadas e discutidas as alterações que possam constituir condicionantes, considerando

no território onde o projeto se insere, como as introduzidas pelo próprio projeto. 

omprovar a validade da análise desenvolvida no EIA, em fase de Estudo Prévio, ou 

caso justificado, definir quais as adaptações necessárias para uma cabal verificação da conformidade 

projeto de execução.  

e com base na caracterização das alterações de projeto entre a fase de Estudo Prévio 

e a atual fase de Projeto de Execução apresentadas no capítulo anterior, são inicialmente desenvolvidos os 

spetos: verificação de atualizações nos Instrumentos de Gestão Territorial, da existência de novas 

Condicionantes, Servidões e Restrições de Utilidade Pública e de outras alterações no Território; 

se das questões levantadas em sede de consulta pública no âmbito do procedimento de AIA e dos 

ternos realizados na atual fase.  

São ainda apresentados os estudos complementares que foram desenvolvidos no âmbito do RECAPE, com 

ta ao estipulado na DIA, que no essencial também atualizam a informação d

 e fazendo-se a seguir a síntese da reavaliação 

associados às fases de construção e de exploração, nas áreas e/ou descritores em que tal se justifique e 

decorrentes das alterações de projeto. 

fim são analisadas, detalhadamente, as condições e medidas de minimização propostas na DIA e a sua 

conformidade com o projeto de execução e desenvolvidos os planos de monitorização e outros planos 
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O DE EXECUÇÃO COM A DIA 

o projeto de Prolongamento 

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

estabelecendo os condicionamentos a cumprir no âmbito do Projeto de 

Execução e respetivas medidas de minimização, bem como os planos de monitorização e os estudos a 

is para garantir a conformidade do projeto de execução com a 

na situação de referência ou 

não originam novos impactes nem agravam os 

entre as duas fases de projeto, 

condicionantes, considerando-se tanto as 

no território onde o projeto se insere, como as introduzidas pelo próprio projeto. 

validade da análise desenvolvida no EIA, em fase de Estudo Prévio, ou 

a cabal verificação da conformidade 

e com base na caracterização das alterações de projeto entre a fase de Estudo Prévio 

inicialmente desenvolvidos os 

spetos: verificação de atualizações nos Instrumentos de Gestão Territorial, da existência de novas 

Condicionantes, Servidões e Restrições de Utilidade Pública e de outras alterações no Território; e análise e 

se das questões levantadas em sede de consulta pública no âmbito do procedimento de AIA e dos 

São ainda apresentados os estudos complementares que foram desenvolvidos no âmbito do RECAPE, com 

ta ao estipulado na DIA, que no essencial também atualizam a informação desenvolvida no 

se a seguir a síntese da reavaliação dos impactes ambientais 

escritores em que tal se justifique e 

fim são analisadas, detalhadamente, as condições e medidas de minimização propostas na DIA e a sua 

desenvolvidos os planos de monitorização e outros planos 
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Em todos estes aspetos, e sempre que tenham sido objeto 

presente Contrato de Empreitada de Projeto e Construção

Encargos Jurídico – Sistema de Gestão Ambiental

execução, como para a fase seguinte de construção

integrados nos condicionamentos a c

monitorização e outros estudos e planos elaborados

Este capítulo do RECAPE integra assim toda a informação relevante para que a Autoridade da AI

conformidade do Projeto de Execução com a DIA, incluindo as alterações face ao Estudo Prévio.

De forma a facilitar a apreciação da conformidade do projeto de execução em avaliação com a DIA e até pela 

divisão do Estudo Prévio em três Lotes, no 

(mantendo-se neste quadro e ao longo de todo o RECAPE a sua identificação, conforme numeração da DIA), 

identificando-se a sua aplicabilidade ao presente Lote 3, na sequência da proposta feita pelo ML à APA e CA. 

Para as condicionantes, elementos e medidas, aplicáveis a este Lote 3, são referenciados os documentos

projeto de execução e/ou do RECAPE que lhes dão cumprimento, de forma a verificar a sua conformidade.

 É ainda apresentada a sua calendarização, ou seja, a fase

elementos e medidas são desenvolvidas

terão aplicabilidade (estas últimas identificadas entre parêntesis). As fases consideradas para esta 

calendarização correspondem a: Fase de Projeto

Fase de Pós-construção (FPC) e Fase de Exploração

 

 

, e sempre que tenham sido objeto de requisitos complementares 

Empreitada de Projeto e Construção, nomeadamente no Anexo II ao Cad

Sistema de Gestão Ambiental (que inclui condições tanto para a atual fase de projeto de 

execução, como para a fase seguinte de construção), os vários requisitos do ML são também considerados e 

ondicionamentos a cumprir no Projeto, medidas de minimização

utros estudos e planos elaborados, bem como nas atualizações e reavaliações realizadas

RECAPE integra assim toda a informação relevante para que a Autoridade da AI

conformidade do Projeto de Execução com a DIA, incluindo as alterações face ao Estudo Prévio.

De forma a facilitar a apreciação da conformidade do projeto de execução em avaliação com a DIA e até pela 

divisão do Estudo Prévio em três Lotes, no Quadro 8 são sistematizadas todas as condições impostas

se neste quadro e ao longo de todo o RECAPE a sua identificação, conforme numeração da DIA), 

se a sua aplicabilidade ao presente Lote 3, na sequência da proposta feita pelo ML à APA e CA. 

medidas, aplicáveis a este Lote 3, são referenciados os documentos

que lhes dão cumprimento, de forma a verificar a sua conformidade.

É ainda apresentada a sua calendarização, ou seja, a fase ou fases do projeto em que 

são desenvolvidas ou implementadas e, sempre que aplicável, as demais fases em que 

terão aplicabilidade (estas últimas identificadas entre parêntesis). As fases consideradas para esta 

Fase de Projeto (FP); Fase de Pré-construção (FpC); Fase de Construção

Fase de Exploração (FE). 
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de requisitos complementares no âmbito do 

Anexo II ao Caderno de 

condições tanto para a atual fase de projeto de 

também considerados e 

medidas de minimização e nos planos de 

, bem como nas atualizações e reavaliações realizadas. 

RECAPE integra assim toda a informação relevante para que a Autoridade da AIA aprecie a 

conformidade do Projeto de Execução com a DIA, incluindo as alterações face ao Estudo Prévio. 

De forma a facilitar a apreciação da conformidade do projeto de execução em avaliação com a DIA e até pela 

condições impostas na DIA 

se neste quadro e ao longo de todo o RECAPE a sua identificação, conforme numeração da DIA), 

se a sua aplicabilidade ao presente Lote 3, na sequência da proposta feita pelo ML à APA e CA.  

medidas, aplicáveis a este Lote 3, são referenciados os documentos do 

que lhes dão cumprimento, de forma a verificar a sua conformidade. 

ue as condicionantes, 

e, sempre que aplicável, as demais fases em que 

terão aplicabilidade (estas últimas identificadas entre parêntesis). As fases consideradas para esta 

Fase de Construção (FC); 
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Quadro 8 – Síntese das Medidas da DIA. Verificação da Conformidade Ambiental

Condições da DIA 

I – Condicionantes 

1 
Não afetar diretamente bens imóveis classificados 

classificação. 

2 

Apresentar um Plano de Compensação do Património Cultural que 

contemple um programa para a criação de um espaço museológico que 

permita albergar os principais achados (integrado no Projeto de Execução 

ou em espaço próprio), bem como um cronograma para a publicação 

monográfica dos trabalhos de minimização desenvolvidos. Equacionar 

neste Plano a valorização e eventual integração dos elementos 

patrimoniais com valor cultural mais significativo diretamente afetados 

pelo Projeto em articulação com a DGPC. 

3 

Prever a preservação in situ das preexistências do antigo

Esperança, face à intervenção para construção da Estação Santos, definindo 

um plano de reabilitação e valorização. Esta preservação deve ser baseada 

na elaboração de um rigoroso e criterioso estudo histórico

das preexistências do antigo Convento da Esperança, de

afetação das estruturas ainda preservadas. 

4 

Prever o faseamento da intervenção em túnel a céu aberto,

cruzamento da Av. D. Carlos I com a Calçada Marquês Abrantes,

do Largo Vitorino Damásio e da Rua Dom Luís I, e segue em

24 de Julho, de forma a permitir fechar sucessivamente as

montante, assim como a sua duração temporal de modo a libertar o 

espaço público à superfície e devolvê-lo aos cidadãos. 

II – Elementos a apresentar em RECAPE 

Além de todos os dados e informações necessários à verificação do cumprimento

1 

Demonstração de que o Projeto de Execução foi desenvolvido

consideração as delimitações oficiais dos bens imóveis

classificados e em vias de classificação, respetivas zonas 

em vigor, e dos bens imóveis de interesse municipal e outros

imóveis (Anexo III do Regulamento do PDM de Lisboa), fazendo

para evitar a respetiva afetação. 
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Síntese das Medidas da DIA. Verificação da Conformidade Ambiental

Verificação da Conformidade Ambiental

Projeto de Execução RECAPE 
Projeto Medidas 

de Minimização

 ou em vias de 
- 

RB, Cap.4 – 7.1 

PD, DW49019, 

DW49010 (DW49008) 

- 

Apresentar um Plano de Compensação do Património Cultural que 

criação de um espaço museológico que 

permita albergar os principais achados (integrado no Projeto de Execução 

ou em espaço próprio), bem como um cronograma para a publicação 

monográfica dos trabalhos de minimização desenvolvidos. Equacionar 

alorização e eventual integração dos elementos 

patrimoniais com valor cultural mais significativo diretamente afetados 

Não aplicável (LOTE 2)

antigo Convento da 

intervenção para construção da Estação Santos, definindo 

um plano de reabilitação e valorização. Esta preservação deve ser baseada 

na elaboração de um rigoroso e criterioso estudo histórico- arqueológico 

de modo a evitar a 

Não aplicável (LOTE 2)

aberto, que se inicia no 

Abrantes, com prejuízo 

em diagonal até à Av. 

as extensões mais a 

montante, assim como a sua duração temporal de modo a libertar o 

Não aplicável (LOTE 2)

cumprimento das exigências da presente decisão, o RECAPE deve ainda integrar os seguintes

desenvolvido tendo em 

imóveis patrimoniais 

 de proteção legal 

outros bens culturais 

fazendo-se o possível 

- 

RB, Cap.4 –7.2 

PD, DW49019, 

DW49010, DW49021 

(DW49008) 

- 

 

Síntese das Medidas da DIA. Verificação da Conformidade Ambiental 

Verificação da Conformidade Ambiental 

Calendarização Projeto Medidas 

de Minimização 

Outros Estudos / 

Planos 

AN, AN5.1, AN5.2 
FP 

(FpC/FC/FPC) 

(LOTE 2) 

(LOTE 2) 

(LOTE 2) 

seguintes os elementos: 

AN, AN5.1, AN5.2 
FP 

(FpC/FC/FPC) 
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Condições da DIA 

II – Elementos a apresentar em RECAPE (Cont.) 

2 

Identificação realizada pelo Metropolitano de Lisboa 

edificado sujeito às eventuais interferências em consequência dos 

assentamentos em superfície, revista, complementada e detalhada,

viabilizando, assim, a pormenorização do Plano de Instrumentação

Observação a adotar e a definição das medidas mais adequadas

em concreto. 

3 

Soluções que permitam atenuar as alterações geológicas,

estabilidade do maciço rochoso, as vibrações e consequentemente

minimizar a afetação do edificado e atividades existentes na proximidade do

Projeto. 

4 

Plano de Instrumentação e Observação no sentido de detetar,

prevenir possíveis danos nas estruturas (por exemplo, ao nível

e deformações da superfície, bem como prevenir que

deformações tenham consequências ao nível do edificado. 

5 

Estudos geológicos, hidrogeológicos e geotécnicos detalhados,

em sondagens efetuadas para o efeito, de modo a que o 

Execução já contemple as necessárias medidas de minimização

de risco hidrogeológico onde se insere. O estudo geotécnico

deve desenvolver um conjunto de medidas que incluam medidas de 

minimização e planos de monitorização para os terrenos

edificado. 

6 
Plano de Gestão de Efluentes e Resíduos que evite eventuais

dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos. 

7 

Estudo hidrológico e hidráulico que comprove tecnicamente

construção do túnel não agrava a vulnerabilidade à inundação nos edifícios 

confinantes com esta nova infraestrutura na zona envolvente.

8 

Levantamento de detalhe dos elementos do sistema de drenagem

nas zonas a intervir, passíveis de serem afetados pela concretização

e, subsequentemente prever os desvios e restabelecimentos

mostrem necessários para assegurar uma adequada

escorrências superficiais (e águas residuais, atendendo ao carácter

sistema). 
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 relativamente ao 

eventuais interferências em consequência dos 

assentamentos em superfície, revista, complementada e detalhada, 

Instrumentação e 

adequadas a cada caso 

Plano de Instrumentação 

e Observação (Vistorias) 
RB, Cap.4 – 7.2 - 

geológicas, a afetação da 

consequentemente 

existentes na proximidade do 

Estudos Geológico-

Geotécnicos 

Viadutos – Estruturas 

Estação – Estruturas 

Plano de Instrumentação 

e Observação 

Cap.4 – 7.2 - 

detetar, quantificar e 

nível do edificado) 

prevenir que eventuais 

 

Plano de Instrumentação 

e Observação 
RB, Cap.4 – 7.2 - 

detalhados, com base 

efetuadas para o efeito, de modo a que o Projeto de 

Execução já contemple as necessárias medidas de minimização face à zona 

geotécnico a apresentar 

deve desenvolver um conjunto de medidas que incluam medidas de 

terrenos à superfície e 

Estudos Geológico-

Geotécnicos (Viadutos e 

Estação) 

Plano de Instrumentação 

e Observação 

RB, Cap.4 – 7.2 - 

eventuais contaminações 
Estação – Fluídos RB, Cap.4 – 7.2 - 

tecnicamente que a 

inundação nos edifícios 

confinantes com esta nova infraestrutura na zona envolvente. 

Não aplicável (LOTE 2)

drenagem existentes 

concretização do Projeto 

e restabelecimentos que se 

adequada drenagem das 

carácter unitário do 

Serviços Afetados Cap.4 – 7.2 - 

 

Verificação da Conformidade Ambiental 

Calendarização Projeto Medidas 

de Minimização 

Outros Estudos / 

Planos 

AN, AN10.3 
FP 

(FpC/FC/FPC) 

AN, AN3,1, AN3,2, 

AN3.3, AN10.3 

FP 

(FpC/FC/FPC) 

AN, AN10.3 
FP 

(FpC/FC/FPC) 

AN, AN3.3, 

AN10.3 

FP 

(FpC/FC/FPC) 

AN, AN10.7 
FP 

(FpC/FC/FPC/FE) 

(LOTE 2) 

AN, AN3.4 
FP 

(FpC/FC/FPC) 
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Condições da DIA 

II – Elementos a apresentar em RECAPE (Cont.) 

9 

Estudo sobre o destino final das terras sobrantes, identificando em 

cartografia os respetivos locais/destino e avaliando os respetivos

assim como o modo de transporte e as vias a utilizar. 

10 

Estudo de Ruído para a fase de construção, contendo: 

a) A previsão detalhada dos impactes decorrentes das obras (com 

particular atenção na Zona A). 

b) As medidas de minimização adicionais a serem adotadas,

para cada um dos locais que foram sujeitos a avaliação de ruído

referência, que atendam ao seguinte: 

- O critério a considerar, na fase de obra, subjacente à proposta

medidas deve ser, de acordo com o RGR e diretrizes APA, a obrigatoriedade

cumprimento dos valores limite de 55 dB(A) (LAeq, noturno)

(LAeq, entardecer), e ainda a não superação do valor recomendado de 

65 dB(A) (LAeq, diurno); 

- A análise, em função do ruído previsto para as diferentes zonas da obra e 

o faseamento das diversas ações a realizar, da viabilidade ou inviabilidade 

das obras virem a decorrer no período noturno, mediante Licença Especial 

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

emissão de LER, a obediência aos valores limite já acima indicados e, caso 

os níveis previsionais apontem para uma impossibilidade técnica de 

adoção de medidas eficazes para conter as emissões para o V.L. noturno, 

poderá ser forçoso interditar a realização dos trabalhos da obra (a 

explicitar quais, p.e., a escavação do PV213 no local L5) durante o período 

noturno, período de maior sensibilidade para a população. 

à Escola Secundária Pedro Nunes, avaliar a possibilidade de deslocalização 

das aulas, para salas do edifício com janelas viradas para as traseiras da 

Escola, ou salas de estruturas pré-fabricadas a disponibilizar e colocar na 

zona traseira da Escola, manter as aulas nas salas atuais mas reforçando

seu isolamento sonoro por instalação de novas janelas, de forma à não 

interferência das perturbações exteriores no desempenho escolar dos 

alunos. De referir ainda, como uma medida de minimização que poderá 

ser necessária, o recurso à colocação de painéis acústicos provisórios, nos 

locais de maior perturbação decorrentes dos trabalhos à superfície de 

escavação/perfuração dos túneis e onde se situem os estaleiros de obra.
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Estudo sobre o destino final das terras sobrantes, identificando em 

respetivos impactes, - Cap.4 – 7.2 - 

A previsão detalhada dos impactes decorrentes das obras (com 

adotadas, e específicas 

ruído na situação de 

proposta de cada uma das 

obrigatoriedade de 

noturno) e de 60 dB(A) 

valor recomendado de 

A análise, em função do ruído previsto para as diferentes zonas da obra e 

o faseamento das diversas ações a realizar, da viabilidade ou inviabilidade 

das obras virem a decorrer no período noturno, mediante Licença Especial 

abelecendo o RGR, como requisito para a 

emissão de LER, a obediência aos valores limite já acima indicados e, caso 

os níveis previsionais apontem para uma impossibilidade técnica de 

adoção de medidas eficazes para conter as emissões para o V.L. noturno, 

derá ser forçoso interditar a realização dos trabalhos da obra (a 

, a escavação do PV213 no local L5) durante o período 

noturno, período de maior sensibilidade para a população. Relativamente 

possibilidade de deslocalização 

salas do edifício com janelas viradas para as traseiras da 

fabricadas a disponibilizar e colocar na 

zona traseira da Escola, manter as aulas nas salas atuais mas reforçando o 

seu isolamento sonoro por instalação de novas janelas, de forma à não 

interferência das perturbações exteriores no desempenho escolar dos 

De referir ainda, como uma medida de minimização que poderá 

s acústicos provisórios, nos 

locais de maior perturbação decorrentes dos trabalhos à superfície de 

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

- 
RB, Cap.4 – 7.2 

PD, DW49007 
- 

 

Verificação da Conformidade Ambiental 

Calendarização Projeto Medidas 

de Minimização 

Outros Estudos / 

Planos 

AN, AN7, AN10.2 

(AN10.1, AN10.7) 

FP 

(FpC/FC/FPC) 

AN, AN4.1, AN4.2, 

AN9 

FP 

(FpC/FC/FPC) 



VDCG TXD PE AMB LT3 000 RL 49001 B 

Condições da DIA 

II – Elementos a apresentar em RECAPE (Cont.) 

11 

Estudo de Ruído para a fase de exploração. Para a Zona A, o Estudo deverá 

prever os níveis estimados relativos aos PV208, PV213 e PV218, na 

proximidade das habitações e escolas mais provavelmente afetados, para 

que tal se venha a traduzir na indicação das necessárias medidas de 

minimização a serem adotadas diretamente nos equipamentos de 

ventilação e/ou caminhos de propagação do ruído emitido. Determinar, 

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

e os valores finais após tratamento acústico, avaliados junto às habit

mais afetadas, a fim de determinar, em cada período de referência, se o 

cumprimento legal ocorrerá incluindo a avaliação do critério de 

incomodidade. Para a Zona B, o Estudo deve incluir a indicação exata dos 

valores previstos, antes e após a adoção das medidas, estimados para os 

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

adicionais de ruído, de forma a dar cumprimento aos valores limite 

estabelecidos no RGR. 

12 

Estudo específico de Vibrações. Este estudo deverá caracterizar a situação 

atual nos próprios recetores sensíveis, que deverá ser mais extensivo e 

representativo da diversidade de situações em presença, tanto em termos 

territoriais como temporais, devendo ser apresentado um relatório de 

medições que inclua toda a informação necessária para reporte da mesma; 

deverão ser indicados os parâmetros de dimensionamento, modelos 

utilizados e apresentar estimativas das potenciais vibrações induzidas 

tanto pela fase de construção como pela fase de exploração. Deverão ser 

identificados os elementos regulamentares ou de normalização 

considerados, tendo em atenção que existem documentos específicos para 

o modo ferroviário (como a série de normas ISO 14837). Deverá ser 

integrada a informação resultante do estudo do LNEC nos aspetos que 

forem relevantes. As estimativas de vibrações, para os recetores sensíveis 

encontrados, deverão ser indicadas sem e com a implementação das 

medidas de minimização. Indicar a eficácia esperada para as diferentes 

medidas de minimização consideradas (independentemente de já 

constarem do projeto de execução e serem de implementação obrigató

ou de constarem como possibilidade, no caso de serem necessárias 

medidas adicionais). 
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Para a Zona A, o Estudo deverá 

prever os níveis estimados relativos aos PV208, PV213 e PV218, na 

proximidade das habitações e escolas mais provavelmente afetados, para 

que tal se venha a traduzir na indicação das necessárias medidas de 

adotadas diretamente nos equipamentos de 

ventilação e/ou caminhos de propagação do ruído emitido. Determinar, 

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

e os valores finais após tratamento acústico, avaliados junto às habitações 

mais afetadas, a fim de determinar, em cada período de referência, se o 

cumprimento legal ocorrerá incluindo a avaliação do critério de 

incomodidade. Para a Zona B, o Estudo deve incluir a indicação exata dos 

das medidas, estimados para os 

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

adicionais de ruído, de forma a dar cumprimento aos valores limite 

Comportamento 

Acústico (Ruído e 

Vibrações – Viadutos) 

Estação – 

Acondicionamento 

Acústico 

Via Férrea - 

Superestrutura 

RB, Cap.4 – 7.2 - 

Estudo específico de Vibrações. Este estudo deverá caracterizar a situação 

atual nos próprios recetores sensíveis, que deverá ser mais extensivo e 

representativo da diversidade de situações em presença, tanto em termos 

territoriais como temporais, devendo ser apresentado um relatório de 

medições que inclua toda a informação necessária para reporte da mesma; 

nsionamento, modelos 

utilizados e apresentar estimativas das potenciais vibrações induzidas 

tanto pela fase de construção como pela fase de exploração. Deverão ser 

identificados os elementos regulamentares ou de normalização 

que existem documentos específicos para 

o modo ferroviário (como a série de normas ISO 14837). Deverá ser 

integrada a informação resultante do estudo do LNEC nos aspetos que 

forem relevantes. As estimativas de vibrações, para os recetores sensíveis 

ados, deverão ser indicadas sem e com a implementação das 

medidas de minimização. Indicar a eficácia esperada para as diferentes 

medidas de minimização consideradas (independentemente de já 

constarem do projeto de execução e serem de implementação obrigatória, 

ou de constarem como possibilidade, no caso de serem necessárias 

Comportamento 

Acústico (Ruído e 

Vibrações – Viadutos) 

Via Férrea - 

Superestrutura 

RB, Cap.4 – 7.2 

PD, DW49007 
- 

 

Verificação da Conformidade Ambiental 

Calendarização Projeto Medidas 

de Minimização 

Outros Estudos / 

Planos 

AN, AN4.3 e AN9 
FP 

(FE) 

AN, AN4.1, AN4.2, 

AN4.3, AN9 

FP 

(FpC/FC/FPC/FE) 
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Condições da DIA 

II – Elementos a apresentar em RECAPE (Cont.) 

13 

Plano de Salvaguarda do Património Cultural, que compreenda todas as 

ações a implementar referentes à salvaguarda, monitorização, conservação 

e restauro, do património, quer numa fase prévia à obra, quer na fase de 

execução, quer na fase de exploração. 

14 

Proposta metodológica de escavação arqueológica no túnel a céu aberto, 

que deve integrar o Plano de Salvaguarda do Património Cultural. Nesta 

proposta deve ser tido em consideração: os resultados dos trabalhos 

arqueológicos; os resultados das sondagens geológicas; os faseamentos 

previstos na realização do túnel a céu aberto e desvio das infraestruturas; 

as soluções para os processos construtivos de paredes/estacas, 

entivação/escoramento, ancoragem, entre outros. Esta proposta também 

deve ter em consideração a necessidade de proceder à escavação integral 

dos contextos arqueológicos a afetar pela realização do túnel a céu aberto 

e pelo necessário desvio das infraestruturas, bem como salvaguardar os 

procedimentos e meios necessários garantir no âmbito da conser

preventiva dos bens arqueológicos provenientes de meio húmido e 

encharcado. 

15 

Realização de seis sondagens geológicas com recolha integral de 

sedimentos, nomeadamente entre as SC21 e SC22, entre a SC23 e SC24, 

entre a SC24 e a SC25, entre a SC25 e o Encontro com a Galeria Existente e 

duas junto da estrutura identificada na SC23. 

16 

Realização de oito datações radiocarbono que preferencialmente devem 

datar o topo, a base e os diferentes faseamentos dos c

arqueológicos prévios ao Aterro da Boavista que se encontram nos 

estratos identificados como aterro e aluviões. A seleção das três 

sondagens geológicas e dos contextos a datar deve ser previamente 

articulada com a DGPC (Laboratório Arqueociências) 

17 

Realização de sondagens arqueológicas numa área a definir em sede de 

pedido de autorização à Tutela, com o objetivo de compreender as 

estruturas identificadas, em particular na sondagem geológica SC23 com 

vista à sua delimitação vertical e horizontal (nas duas faces) e orientação, 

bem como na SC26 no poço de ventilação PV3 (218), situado no parque 

de estacionamento. 
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compreenda todas as 

ações a implementar referentes à salvaguarda, monitorização, conservação 

e restauro, do património, quer numa fase prévia à obra, quer na fase de 
- Cap.4 – 7.2 - 

Proposta metodológica de escavação arqueológica no túnel a céu aberto, 

que deve integrar o Plano de Salvaguarda do Património Cultural. Nesta 

proposta deve ser tido em consideração: os resultados dos trabalhos 

lógicas; os faseamentos 

previstos na realização do túnel a céu aberto e desvio das infraestruturas; 

as soluções para os processos construtivos de paredes/estacas, 

entivação/escoramento, ancoragem, entre outros. Esta proposta também 

a necessidade de proceder à escavação integral 

dos contextos arqueológicos a afetar pela realização do túnel a céu aberto 

e pelo necessário desvio das infraestruturas, bem como salvaguardar os 

procedimentos e meios necessários garantir no âmbito da conservação 

preventiva dos bens arqueológicos provenientes de meio húmido e 

Não aplicável (LOTE 2)

Realização de seis sondagens geológicas com recolha integral de 

sedimentos, nomeadamente entre as SC21 e SC22, entre a SC23 e SC24, 

a SC25, entre a SC25 e o Encontro com a Galeria Existente e 
Não aplicável (LOTE 2)

Realização de oito datações radiocarbono que preferencialmente devem 

datar o topo, a base e os diferentes faseamentos dos contextos 

arqueológicos prévios ao Aterro da Boavista que se encontram nos 

estratos identificados como aterro e aluviões. A seleção das três 

sondagens geológicas e dos contextos a datar deve ser previamente 

Não aplicável (LOTE 2)

Realização de sondagens arqueológicas numa área a definir em sede de 

pedido de autorização à Tutela, com o objetivo de compreender as 

identificadas, em particular na sondagem geológica SC23 com 

vista à sua delimitação vertical e horizontal (nas duas faces) e orientação, 

bem como na SC26 no poço de ventilação PV3 (218), situado no parque 

Não aplicável (LOTE 2)

 

Verificação da Conformidade Ambiental 

Calendarização Projeto Medidas 

de Minimização 

Outros Estudos / 

Planos 

AN5.2 
FP 

(FpC/FC/FPC/FE) 

(LOTE 2) 

(LOTE 2) 

(LOTE 2) 

(LOTE 2) 
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Condições da DIA 

II – Elementos a apresentar em RECAPE (Cont.) 

18 

Carta de Condicionantes à localização dos Estaleiros, manchas de 

empréstimo e depósito, com a implantação dos elementos patrimoniais 

identificados, a qual deve integrar o Caderno de Encargos da Obra; na fase 

obra a mesma deverá ser facultada a cada empreiteiro. 

19 

Análise da instalação de estaleiros, acessos à obra e áreas de 

empréstimo/depósito de inertes em locais situados a menos de 25 m das 

ocorrências patrimoniais, que deve ser condicionada ao mínimo necessário 

para a realização da obra. 

20 

Cronograma da Obra, o qual deve compreender o tempo necessário à boa 

execução das medidas de salvaguarda do Património Cultural, 

nomeadamente para a realização de todos os trabalhos arqueológicos.

21 
Elenco definitivo das espécies de porte arbóreo a abater e a transplantar 

assim como propostas de substituição dos exemplares em causa.

22 

Estudo com análise e avaliação da “Paisagem Histórica Urbana” (pelos 

parâmetros do ICOMOS- Unesco) conforme recomendação da Unesco, o 

qual deverá integrar do ponto de vista paisagístico, 

componentes do Projeto à superfície, e também em particular, as que se 

localizem em espaço público, de forma a minimizar os impactes em 

património, vegetação, e na bacia visual onde ocorrerão as alterações 

propostas, privilegiando a utilização de materiais e cores que permitam a 

sua integração e continuidade com a envolvente. 

23 

Soluções para o controlo da deposição de poeiras sobre

património botânico, em particular, do Jardim da Estrela,

obras à superfície na Estação da Estrela, que pode, eventualmente, passar por 

um sistema de lavagem do tipo nebulizador. 

24 

Soluções relativas à proteção da vegetação ao fluxo de ar quente 

proveniente dos poços de ventilação, que os mesmos projetam para a 

superfície. 

25 

Cartografia que integre a representação do faseamento da

túnel a céu aberto, que se inicia no cruzamento da Av. D. Carlos

Marquês Abrantes, com prejuízo do Largo Vitorino Damásio

Luís I, e segue em diagonal até à Av. 24 de Julho. 
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Estaleiros, manchas de 

empréstimo e depósito, com a implantação dos elementos patrimoniais 

identificados, a qual deve integrar o Caderno de Encargos da Obra; na fase 
- 

RB, Cap.4 – 7.2 

PD, DW49008 
- 

Análise da instalação de estaleiros, acessos à obra e áreas de 

empréstimo/depósito de inertes em locais situados a menos de 25 m das 

ocorrências patrimoniais, que deve ser condicionada ao mínimo necessário 
- 

RB, Cap.4 – 7.2 

PD, DW49009 
- 

Cronograma da Obra, o qual deve compreender o tempo necessário à boa 

execução das medidas de salvaguarda do Património Cultural, 

trabalhos arqueológicos. 

- 
RB, Cap.4 – 7.2 

PD, DW49009 
- 

Elenco definitivo das espécies de porte arbóreo a abater e a transplantar 

assim como propostas de substituição dos exemplares em causa. 
Arquitetura Paisagista 

RB, Cap.4 – 7.2 

PD, DW49006 
AN3.8 

Estudo com análise e avaliação da “Paisagem Histórica Urbana” (pelos 

Unesco) conforme recomendação da Unesco, o 

qual deverá integrar do ponto de vista paisagístico, em particular, as 

componentes do Projeto à superfície, e também em particular, as que se 

localizem em espaço público, de forma a minimizar os impactes em 

património, vegetação, e na bacia visual onde ocorrerão as alterações 

zação de materiais e cores que permitam a 

- RB, Cap.4 – 7.2 - 

sobre a folhagem do 

Estrela, provenientes das 

pode, eventualmente, passar por 
Arquitetura Paisagista 

RB, Cap.4 – 7.2 

PD, DW49006 
- 

Soluções relativas à proteção da vegetação ao fluxo de ar quente 

proveniente dos poços de ventilação, que os mesmos projetam para a Não aplicável (LOTE 1 | LOTE 2)

da intervenção em 

Carlos I com a Calçada 

Damásio e da Rua Dom 
Não aplicável (LOTE 2)

 

Verificação da Conformidade Ambiental 

Calendarização Projeto Medidas 

de Minimização 

Outros Estudos / 

Planos 

AN, AN5.1, AN5.2 
FP 

(FpC/FC/FPC) 

AN, AN5.1, AN5.2 
FP 

(FpC/FC/FPC) 

AN, AN3.7, AN5.1, 

AN5.2, AN10.1 

FP 

(FpC/FC/FPC) 

 - 
FP 

(FpC/FC/FPC) 

AN, AN6 FP 

AN, AN3.6, AN3.8, 

AN10.1 

FP 

(FC) 

(LOTE 1 | LOTE 2) 

(LOTE 2) 
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Condições da DIA 

II – Elementos a apresentar em RECAPE (Cont.) 

26 

Plano de Integração Paisagística das Obras, de forma

enquadramento paisagístico adequado que garanta 

afetações visuais associadas à presença das obras e respetiva

área envolvente. 

27 

Projeto de iluminação exterior às estações – Estrela e Santos

todas as situações que conduzam a um excesso de iluminação

com vista a minimizar a poluição luminosa. O equipamento

assegurar a existência de difusores de vidro plano, fonte de

vertical de luz de forma a assegurar a redução da iluminação

ser apresentadas, em RECAPE, as soluções a adotar. 

III – Medidas de Minimização 

1 

Tendo como base a listagem “Medidas de Minimização Gerais

Construção”, disponível no portal da APA, rever e adequar as

ao Projeto de Execução que vier a ser desenvolvido. 

2 

Relativamente às Medidas de Minimização Específicas apresentadas no 

EIA, devem as mesmas ser revistas de acordo com o Projeto de Execução 

que vier a ser definido. 

3 
As medidas de minimização devem integrar o Caderno de Encargos e 

serem consideradas no Plano de Gestão Ambiental. 

4 

A obra deverá ser suportada por um Sistema de Gestão Ambiental que 

inclua, entre outros, medidas de prevenção e controlo de derrames e 

contaminação das águas superficiais marítimas e de transição e que 

contemple as medidas de minimização que se vierem a definir.

FASE DE ELABORAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO E DO RECAPE

5 

Solicitar parecer prévio à DGPC, mediante apresentação de elementos de 

Projeto de arquitetura, em consonância com a listagem para instrução de 

pedido de informação prévia/Projeto de arquitetura, para os imóveis 

situados em servidão administrativa do património cultural (zonas gerais e 

especiais de proteção) que venham a ser afetados pelo Projeto de 

Execução. 
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Projeto de Execução RECAPE 
Projeto Medidas 

de Minimização

forma a garantir o 

 a atenuação das 

e respetiva integração na 

Viadutos – Estruturas & 

Arquitetura 

Estação - Arquitetura 

Arquitetura Paisagista 

RB, Cap.4 – 7.2 - 

Santos – acautelando 

iluminação artificial, 

O equipamento a propor deve 

de luz oculta e feixe 

iluminação intrusiva. Devem 

Não aplicável (LOTE 1 | LOTE 2)

Gerais da Fase de 

as que se apliquem - RB, Cap.4 – 7.3 - 

Relativamente às Medidas de Minimização Específicas apresentadas no 

EIA, devem as mesmas ser revistas de acordo com o Projeto de Execução - RB, Cap.4 – 7.3 - 

minimização devem integrar o Caderno de Encargos e 
- RB, Cap.4 – 7.3 - 

A obra deverá ser suportada por um Sistema de Gestão Ambiental que 

prevenção e controlo de derrames e 

contaminação das águas superficiais marítimas e de transição e que 

contemple as medidas de minimização que se vierem a definir. 

- RB, Cap.4 – 7.3 - 

DE EXECUÇÃO E DO RECAPE 

Solicitar parecer prévio à DGPC, mediante apresentação de elementos de 

Projeto de arquitetura, em consonância com a listagem para instrução de 

pedido de informação prévia/Projeto de arquitetura, para os imóveis 

ão administrativa do património cultural (zonas gerais e 

especiais de proteção) que venham a ser afetados pelo Projeto de 

Não aplicável (LOTE 1 | LOTE 2)

 

Conformidade Ambiental 

Calendarização Projeto Medidas 

de Minimização 

Outros Estudos / 

Planos 

AN, AN3.1, 3.2, 

AN3.6, AN3.8 

FP 

(FC/FPC/FE) 

(LOTE 1 | LOTE 2) 

AN, AN10.1 
FP 

(FpC/FC/FPC) 

AN, AN10.1 
FP 

(FpC/FC/FPC/FE) 

AN, AN10.1 
FP 

(FpC/FC/FPC/FE) 

AN, AN10.1, 

AN10.4, AN3.6 

FP 

(FpC/FC/FPC) 

(LOTE 1 | LOTE 2) 
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Condições da DIA 

III – Medidas de Minimização (Cont.) 

6 

A equipa de trabalhos arqueológicos deve ser previamente autorizada pela 

DGPC. Esta deve integrar arqueólogos com experiência comprovada na 

vertente náutica e subaquática, com um mínimo de 5 anos de experiência 

e conhecimento técnico, científico e historiográfico adequado à 

sensibilidade da área de trabalho, bem como conservadores

restauradores. Deve efetuar a consulta dos processos relativos 

arqueológicos do Arquivo do CNANS e da Carta Arqueológica 

Subaquática. 

7 

Demonstrar que o desenvolvimento do Projeto de Execução procurou 

evitar a afetação direta das ocorrências patrimoniais identificadas ou

justificar a inevitabilidade dessa afetação. Na fase da elaboração do 

Projeto de Execução, quando por razões técnicas do Projeto, não houver 

possibilidade de proceder a alterações pontuais de traçado ou de 

localização dos respetivos componentes, a destruição total ou parcial de 

uma ocorrência patrimonial deverá ser assumida no RECAPE como 

inevitável. Deve ficar também expressamente garantida a salvaguarda pelo 

registo arqueológico da totalidade dos vestígios e contextos a afetar 

diretamente pela obra, independentemente do seu meio. No caso de 

elementos arquitetónicos, através de registo gráfico, fotográfico e da 

elaboração de memória descritiva; no caso de sítios arqueológicos, através 

da sua escavação integral. 

8 

Prever a execução de trabalhos arqueológicos de escavação

contextos ou vestígios arqueológicos, na zona de afetação

túnel a céu aberto entre a Estação Santos e o Cais do Sodré,

respetivo plano de trabalhos. 

9 

Desenvolver o Projeto de Execução e as respetivas medidas de

forma a salvaguardar os aspetos identificados nos pareceres

consultadas em sede de AIA (Câmara Municipal de Lisboa,

Elétrica Nacional e Lisboa Gás – GDL). 

  

  pág. 118/265 
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Projeto de Execução RECAPE 
Projeto Medidas 

de Minimização

A equipa de trabalhos arqueológicos deve ser previamente autorizada pela 

DGPC. Esta deve integrar arqueólogos com experiência comprovada na 

vertente náutica e subaquática, com um mínimo de 5 anos de experiência 

e conhecimento técnico, científico e historiográfico adequado à 

sensibilidade da área de trabalho, bem como conservadores-

restauradores. Deve efetuar a consulta dos processos relativos aos sítios 

arqueológicos do Arquivo do CNANS e da Carta Arqueológica 

- RB, Cap.4 – 7.3.1 - 

Demonstrar que o desenvolvimento do Projeto de Execução procurou 

evitar a afetação direta das ocorrências patrimoniais identificadas ou 

justificar a inevitabilidade dessa afetação. Na fase da elaboração do 

Projeto de Execução, quando por razões técnicas do Projeto, não houver 

possibilidade de proceder a alterações pontuais de traçado ou de 

ção total ou parcial de 

uma ocorrência patrimonial deverá ser assumida no RECAPE como 

inevitável. Deve ficar também expressamente garantida a salvaguarda pelo 

registo arqueológico da totalidade dos vestígios e contextos a afetar 

pendentemente do seu meio. No caso de 

elementos arquitetónicos, através de registo gráfico, fotográfico e da 

elaboração de memória descritiva; no caso de sítios arqueológicos, através 

- 

RB, Cap.4 – 7.3.1 

PD, DW49019, 

DW49021, DW49008, 

DW49009 

- 

escavação integral, dos 

afetação da construção do 

Sodré, e apresentar o 
Não aplicável (LOTE 2)

de minimização de 

pareceres das entidades 

de Lisboa, REN – Rede 

Serviços Afetados 

Arquitetura Paisagista 

Viadutos - Estruturas 

Acesso Torre Vicentina 

Reperfilamento da Av.ª 

Padre Cruz - Traçado 

Cap.4 – 7.3.1 AN, AN3.8

 

Verificação da Conformidade Ambiental 

Calendarização Projeto Medidas 

de Minimização 

Outros Estudos / 

Planos 

AN, AN5.1  FP 

AN, AN5.1 e 

AN5.2 

FP 

(FC/FE) 

(LOTE 2) 

AN, AN3.8 

AN, AN3.1, AN3.4, 

AN3.5, AN3.6, 

AN3.8, AN10.2 

FP 

(FpC/FC/FPC) 
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Condições da DIA 

III – Medidas de Minimização (Cont.) 

10 

Desenvolver o Projeto de Execução e as respetivas medidas de

forma a salvaguardar os aspetos identificados pelas entidades que se 

pronunciaram no âmbito da Consulta Pública efetuada (Condomínio

Vicentina, ISEG, Parque Escolar, IMT, Turismo de Portugal, Junta

da Estrela, GEOTA, APL Carris e EDP). 

11 

Prever um sistema de drenagem que inclua medidas

assegurem a eficaz drenagem da água e a salvaguarda das condições

segurança de pessoas e bens. O Projeto de Execução terá, portanto,

contemplar os necessários dispositivos para uma boa adaptação

de risco de cheias identificadas na Situação de Referência.

solução técnica que impeça a entrada das águas para os pisos em cave, 

fundamentalmente em caso de ocorrência de fenómenos meteorológicos 

extremos associados a pluviosidade. Esta situação é particularmente 

relevante em toda a zona que se desenvolve a jusante da estação

12 

Assegurar que o método construtivo e de contenção para

túnel, que se desenvolve sensivelmente a partir da estação

atenção a vulnerabilidade às inundações, que varia entre moderada

elevada. 

13 

Prever a reposição das áreas de espaço público afetadas, algumas

recente intervenção respeitando os Projetos que lhe deram

alterações do desenho do espaço e/ou dos materiais devem

os autores do referidos Projetos. As intervenções a realizar

o seguinte: a utilização de materiais - inertes e vivos

qualidade/durabilidade; a continuidade formal e visual/estética

a não disrupção do desenho do espaço público existente

soluções que não conduzam à descaracterização e à perda 

locais objeto de intervenção. 

14 

Apresentar uma solução de projeto para a estação Santos,

não implique a subtração de área ao espaço público reduzindo

fruição que hoje existe. 
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Projeto de Execução RECAPE 
Projeto Medidas 

de Minimização

de minimização de 

os aspetos identificados pelas entidades que se 

efetuada (Condomínio Torre 

Junta de Freguesia 

Acesso Torre Vicentina 

Viadutos – Estruturas & 

Arquitetura 

Via Férrea - 

Superestrutura 

Arquitetura Paisagista 

Plano de Instrumentação 

e Observação & Vistorias 

Serviços Afetados 

Cap.4 – 7.3.1 AN, AN4.3

medidas e soluções que 

condições de total 

terá, portanto, que 

adaptação à situação 

Referência. Conceber uma 

entrada das águas para os pisos em cave, 

fundamentalmente em caso de ocorrência de fenómenos meteorológicos 

extremos associados a pluviosidade. Esta situação é particularmente 

estação Santos. 

Não aplicável (LOTE 1 | LOTE 2)

para a extensão do 

estação Santos, tenha em 

moderada a muito 
Não aplicável (LOTE 2)

algumas de muito 

deram forma. Eventuais 

devem ser consultados 

realizar devem observar 

vivos - de elevada 

visual/estética de materiais; 

público existente e a adoção de 

 de identidade dos 

Viadutos – Estruturas & 

Arquitetura 

Estação – Arquitetura 

Arquitetura Paisagista 

RB, Cap.4 – 7.3.1 AN3.8 

Santos, à superfície, que 

reduzindo a área de Não aplicável (LOTE 2)

 

Verificação da Conformidade Ambiental 

Calendarização Projeto Medidas 

de Minimização 

Outros Estudos / 

Planos 

AN4.3 

AN, AN, AN3.1, 

AN3.4, AN3.5, 

AN3.6, AN4.1, 

AN4.2, AN9, 

AN10.1, AN10.2, 

AN10.3, AN10.5, 

AN11.4 

FP 

(FpC/FC/FPC/FE) 

(LOTE 1 | LOTE 2) 

(LOTE 2) 

 AN, AN5.1, AN5.2 
FP 

(FpC/FC/FPC) 

(LOTE 2) 
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Condições da DIA 

III – Medidas de Minimização (Cont.) 

15 

Otimizar a volumetria/dimensionamento das estações e utilizar materiais 

reciclados e de baixa intensidade carbónica. Selecionar equipamentos de 

elevado rendimento/eficiência energética. 

16 

Acautelar todas as situações que possam conduzir a um acréscimo dos 

níveis de vibração, tanto os sentidos pela população que se localiza no 

edificado sobrejacente ao projeto como os sofridos pelas edificações mais 

sensíveis, com vista a minimizar a sua interferência com o edificado e a 

incomodidade sentida pela população. O projeto deverá integrar soluções 

tecnológicas que minimizem a geração e propagação de vibrações para a 

envolvente, sendo sempre recomendada como primeira abordagem a 

redução na fonte. 

17 

Acautelar todas as situações que possam conduzir a um acréscimo dos 

níveis de ruído, devendo o projeto contemplar as soluções resultantes 

Estudos a efetuar. 

18 
Considerar a possibilidade de introdução de filtros nos Poços de 

Ventilação.  

FASE PRÉVIA À EXECUÇÃO DA OBRA 

19 

Efetuar medições dos níveis estáticos nas captações mencionadas

referências 1; 2; 3; 7 e 9 (referidas no Anexo 3 dos Elementos

EIA) com o objetivo de caracterizar a situação de referência (anterior à 

obra) de modo a permitir avaliar eventuais impactes das escavações no 

rebaixamento dos níveis estáticos das captações privadas

Com vista a essa avaliação, deverá estender-se a medição

também, à fase de obra. Deverão ser previstas

minimização/compensação de eventuais impactes, para o caso em que se 

venha a verificar a ocorrência de rebaixamento dos níveis

trabalhos da obra. 
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Verificação da Conformidade Ambiental

Projeto de Execução RECAPE 
Projeto Medidas 

de Minimização

Otimizar a volumetria/dimensionamento das estações e utilizar materiais 

reciclados e de baixa intensidade carbónica. Selecionar equipamentos de 

Estação 

Sistemas de 

Metropolitano 

RB, Cap.4 – 7.3.1 - 

Acautelar todas as situações que possam conduzir a um acréscimo dos 

níveis de vibração, tanto os sentidos pela população que se localiza no 

edificado sobrejacente ao projeto como os sofridos pelas edificações mais 

sensíveis, com vista a minimizar a sua interferência com o edificado e a 

O projeto deverá integrar soluções 

tecnológicas que minimizem a geração e propagação de vibrações para a 

envolvente, sendo sempre recomendada como primeira abordagem a 

Via Férrea- 

Superestrutura 

Acondicionamento 

acústico (Ruído e 

Vibrações – Viadutos) 

Plano de Instrumentação 

e Observação 

Cap.4 – 7.3.1 AN4.3 

Acautelar todas as situações que possam conduzir a um acréscimo dos 

níveis de ruído, devendo o projeto contemplar as soluções resultantes dos 

Viadutos - Estrutura & 

Arquitetura 

Estação - 

Acondicionamento 

acústico 

Acondicionamento 

acústico (Ruído e 

Vibrações – Viadutos) 

Via Férrea- 

Superestrutura 

Cap.4 – 7.3.1 AN4.3 

Considerar a possibilidade de introdução de filtros nos Poços de 
Não aplicável (LOTE 1 | LOTE 2)

mencionadas com as 

Elementos Adicionais ao 

de referência (anterior à 

obra) de modo a permitir avaliar eventuais impactes das escavações no 

privadas mais próximas. 

medição dos níveis 

previstas medidas de 

minimização/compensação de eventuais impactes, para o caso em que se 

níveis imputáveis aos 

Não aplicável (LOTE 1)

 

Verificação da Conformidade Ambiental 

Calendarização Projeto Medidas 

de Minimização 

Outros Estudos / 

Planos 

AN, AN3.2  FP 

 
AN, AN9 e 

AN10.3 
FP (FE) 

 AN, AN9 FP (FE) 

(LOTE 1 | LOTE 2) 

(LOTE 1) 
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Condições da DIA 

III – Medidas de Minimização (Cont.) 

20 

Aferir, em fase prévia à obra, os limites do aterro da Boavista,

limitar a área onde podem ocorrer as situações de

contaminados. Esta aferição deverá ser feita através da concretização

plano de sondagens que será implementado na fase de Projeto

Durante estas sondagens efetuar análises aos solos de modo

primeira identificação de zonas com ocorrência de situações

contaminados. Estas análises deverão seguir o definido

monitorização. 

21 

Divulgar o programa de execução das obras à população

designadamente à população residente na área envolvente.

disponibilizada deve incluir o objetivo, a natureza, a localização

principais ações a realizar, respetiva calendarização e eventuais

população, designadamente a afetação das acessibilidades.

22 
Implementar um mecanismo de atendimento ao público para 

esclarecimento de dúvidas e atendimento de eventuais reclamações.

23 

Realizar ações de formação e de sensibilização ambiental

trabalhadores e encarregados envolvidos na execução

relativamente às ações suscetíveis de causar impactes 

medidas de minimização a implementar, designadamente

cuidados a ter no decurso dos trabalhos (incluído

Acompanhamento Ambiental da Obra). 

24 
Elaborar um Plano de Trabalhos de todos os trabalhos afetos

que inclua, outros aspetos relevantes da empreitada. 

25 

Implementar o Plano de Acompanhamento Ambiental da 

pelo planeamento de todos os elementos das obras,

pormenorização das medidas de minimização a implementar na

execução das obras, e respetiva calendarização. 
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Verificação da Conformidade Ambiental

Projeto de Execução RECAPE 
Projeto Medidas 

de Minimização

Boavista, de modo a melhor 

de solos e rochas 

da concretização do 

Projeto de Execução. 

modo a fazer uma 

situações de solos 

definido no capítulo da 

Não aplicável (LOTE 2)

população interessada, 

envolvente. A informação 

a localização da obra, as 

eventuais afetações à 

acessibilidades. 

- RB, Cap.4 – 7.3.2  -  

Implementar um mecanismo de atendimento ao público para 

reclamações. 
- RB, Cap.4 – 7.3.2  -  

ambiental para os 

execução das obras 

 ambientais e às 

designadamente normas e 

(incluído no Plano de 

- RB, Cap.4 – 7.3.2  - 

afetos à empreitada e 
- RB, Cap.4 – 7.3.2  -  

 Obra, constituído 

obras, identificação e 

implementar na fase da 
- RB, Cap.4 – 7.3.2  - 

 

Verificação da Conformidade Ambiental 

Calendarização Projeto Medidas 

de Minimização 

Outros Estudos / 

Planos 

(LOTE 2) 

AN, AN10.1, 

AN10.5 
FpC/FC 

AN, AN10.1, 

AN10.5 
FpC/FC 

AN, AN10.1, 

AN10.6 
FpC/FC/FPC 

AN, AN3.7 FpC/FC/FPC 

AN, AN10.1 FpC/FC/FPC 
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Condições da DIA 

III – Medidas de Minimização (Cont.) 

26 

Reutilizar, de preferência no projeto, as terras sobrantes 

restantes, sempre que possível e que os materiais tenham

geotécnicas adequadas, podem ser utilizadas em obras

próximas onde haja necessidade de aterro. O depósito definitivo

em vazadouro deverá ser feito em último recurso de modo

impactes negativos relacionados com o transporte e deposição

terras. Neste caso, as terras sobrantes devem

preferencialmente na recuperação ambiental e paisagística

e/ou pedreiras. 

27 

Prever a colocação de barreiras para minimizar a dispersão

lamas e a rega da área de circulação, de forma a minimizar a afetação das 

ocorrências patrimoniais, nomeadamente nos bens imóveis

em vias de classificação. 

28 

Prever a execução de sondagens arqueológicas prévias de diagnóstico 

complementar nas áreas de afetação à superfície, nomeadamente

de acesso e estações a construir. 

29 

Elaborar um plano para todas as ações a serem desenvolvidas

nomeadamente com a representação cartográfica do local

dos estaleiros, dos corredores de acesso das maquinarias,

intervencionar e dos valores patrimoniais a preservar. 

30 

Realizar um programa de ação de formação/sensibilização patrimonial 

dirigido aos trabalhadores e responsáveis envolvidos na execução da 

empreitada, com informação relativamente às medidas de minimização

previstas, sobre a importância e sensibilidade arqueológica

intervenção e zonas envolventes e quais os cuidados a ter com a gestão e 

proteção do património cultural referenciado. 

31 

Realizar a prospeção arqueológica das zonas de estaleiro,

empréstimo e depósito de terras, caminhos de acesso à obra,

caso as mesmas se encontrem fora das áreas prospetadas

tivessem apresentado ausência de visibilidade do solo. 

32 

Apresentar um levantamento do estado de conservação 

do património arquitetónico localizado numa faixa de 60 

dos traçados e onde a profundidade dos túneis seja inferior a 25 
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Verificação da Conformidade Ambiental

Projeto de Execução RECAPE 
Projeto Medidas 

de Minimização

 da escavação. As 

tenham características 

em obras geograficamente 

definitivo das terras 

modo a diminuir os 

deposição daquelas 

devem ser utilizadas 

paisagística de explorações 

- RB, Cap.4 – 7.3.2  - 

dispersão de partículas e 

de circulação, de forma a minimizar a afetação das 

patrimoniais, nomeadamente nos bens imóveis classificados ou 
Não aplicável (LOTE 1 | LOTE 2)

Prever a execução de sondagens arqueológicas prévias de diagnóstico 

nomeadamente nos poços - 
RB, Cap.4 – 7.3.2  

PD, DW49008 
-  

desenvolvidas em fase de obra, 

local de implantação 

das maquinarias, das zonas a 
- 

RB, Cap.4 – 7.3.2 

PD, DW49009 
AN, AN10.1

ação de formação/sensibilização patrimonial 

dirigido aos trabalhadores e responsáveis envolvidos na execução da 

empreitada, com informação relativamente às medidas de minimização 

arqueológica das áreas de 

e zonas envolventes e quais os cuidados a ter com a gestão e 

- RB, Cap.4 – 7.3.2  - 

estaleiro, manchas de 

obra, zonas imersas, 

áreas prospetadas nessa fase ou que 
- 

RB, Cap.4 – 7.3.2 

PD, DW49008, 

DW49009 

- 

 interior e exterior 

 m centrada a eixo 

seja inferior a 25  m. 

- 
RB, Cap.4 – 7.3.2 

PD, DW49008 
- 

 

Verificação da Conformidade Ambiental 

Calendarização Projeto Medidas 

de Minimização 

Outros Estudos / 

Planos 

AN, AN7, AN10.2 

(AN10.1, AN10.7) 
FpC/FC 

(LOTE 1 | LOTE 2) 

AN, AN5.1, AN5.2 

(AN10.1) 
FpC/FC 

AN, AN10.1 

AN, AN3.6, AN5.1, 

AN5.2  

(AN10.1) 

FpC/FC/FPC 

AN, AN10.6, 

AN5.2 
FpC/FC/FPC 

AN, AN5.1, AN5.2 

(AN10.1) 
FpC 

AN, AN5.1, AN5.2 FpC 
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Condições da DIA 

III – Medidas de Minimização (Cont.) 

33 

Efetuar a escavação arqueológica integral, dos contextos

arqueológicos, na área do túnel a céu aberto, a qual deverá ainda prever 

uma primeira fase de diagnóstico, para definição e caracterização

sequências estratigráficas, a ter lugar sob a forma

arqueológicas. 

34 

Prever que o acompanhamento arqueológico a executar

modo efetivo, continuado e direto por um arqueólogo em

trabalho sempre que as ações inerentes à realização do Projeto

sequenciais mas simultâneas. 

35 

Para a zona ribeirinha a equipa de arqueologia deve integrar

experiência comprovada na vertente náutica e subaquática

elemento de conservação e restauro, especializado na área

conservação de espólio resultante de meio submerso. Toda

estar dimensionada de acordo com os trabalhos previstos efetuar.

FASE DE CONSTRUÇÃO 

36 
Limitar a afetação da ocupação do solo, em qualquer das áreas com 

intervenções à superfície, minimizando a alteração do edificado

37 
Assegurar a limpeza regular dos órgãos de drenagem de

existentes na proximidade das frentes de obra. 

38 

Encaminhar para bacia de retenção própria, a construir as águas

associadas ao fabrico de betões (p. ex.: betoneiras). No final

ser removida toda a camada de solo das bacias de retenção

resíduos de betão, e encaminhada para tratamento adequado.

retenção poderão ser constituídas por covas escavadas no 

geotêxtil. 

39 

Conduzir para um depósito estanque, sobre terreno impermeabilizado,

águas que contenham, ou potencialmente possam conter,

químicas, assim como as águas com elevada concentração de óleos e

gorduras. 

40 
Assegurar o destino final adequado para os efluentes domésticos 

provenientes do estaleiro. 
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Projeto de Execução RECAPE  
Projeto Medidas 

de Minimização

contextos ou vestígios 

a céu aberto, a qual deverá ainda prever 

uma primeira fase de diagnóstico, para definição e caracterização das 

forma de sondagens 

Não aplicável (LOTE 2)

executar seja efetuado de 

em cada frente de 

do Projeto não sejam 
- RB, Cap.4 – 7.3.1  

integrar arqueólogos com 

subaquática bem como um 

área do tratamento e 

Toda a equipa deve 

efetuar. 

Não aplicável (LOTE 2)

ocupação do solo, em qualquer das áreas com 

edificado existente. 
- 

RB, Cap.4 – 7.3.3 

PD, DW49003, 

DW49009 

AN, AN10.1

de águas pluviais 
- RB, Cap.4 – 7.3.3 -  

águas de lavagem 

final da obra, deverá 

de retenção que contenham 

adequado. As bacias de 

 solo e revestidas a 

- 
RB, Cap.4 – 7.3.3 

PD, DW49003 
- 

impermeabilizado, as 

conter, substâncias 

concentração de óleos e 
- 

RB, Cap.4 – 7.3.3 

PD, DW49003 
- 

Assegurar o destino final adequado para os efluentes domésticos 
- RB, Cap.4 – 7.3.3 - 

 

Verificação da Conformidade Ambiental 

Calendarização Projeto Medidas 

de Minimização 

Outros Estudos / 

Planos 

(LOTE 2) 

AN, AN5.1, AN5.2 FpC/FC 

(LOTE 2) 

AN, AN10.1 
AN, AN3.6, 

(AN10.1) 
FpC/FC/FPC 

AN, AN3.6, 

AN10.1, AN10.7 
FC/FPC 

AN, AN3.6, 

AN10.1, AN10.7 
FpC/FC/FPC 

AN, AN3.6, 

AN10.1, AN10.7 
FpC/FC/FPC 

AN, AN3.6, 

AN10.1, AN10.7 
FpC/FC/FPC 
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41 

Assegurar o correto armazenamento temporário dos resíduos

instalar uma bacia de retenção na área de armazenamento de materiais 

poluentes. 

42 
Assegurar a minimização dos riscos de contaminação dos solos

fugas de óleo e de combustível. 

43 

Caso se venham a verificar situações anómalas decorrentes do 

rebaixamento do nível freático, necessário à execução das obras, 

implementar as necessárias medidas de correção das situações 

identificadas. 

44 

Implementar o Plano de Gestão de Efluentes e Resíduos que vier

fase de Projeto de Execução, de modo a evitar eventuais contaminações

recursos hídricos superficiais. 

45 

Prever um sistema de drenagem de águas pluviais nos

assegure as boas condições de drenagem nas zonas 

durante a obra, procedendo a eventuais desvios necessários

superficiais que possam originar inundações por deficientes

escoamento. 

46 

Garantir a limpeza regular (varrimento) da área dos estaleiros

adjacentes, bem como proceder de imediato à recolha de terras

ter caído durante as operações de carga de camiões no sentido

arraste pelas águas pluviais. 

47 

Garantir que em períodos de pluviosidade intensa não

entupimento de sumidouros por arraste de terras provenientes

escavações, devendo assegurar-se a limpeza regular dos órgãos

de águas pluviais existentes na proximidade das frentes de obra.

48 

Implementar as soluções que se vierem a revelar necessárias

possíveis situações de usos de água que não tenham sido

fase de AIA. 

49 

Caso se verifique a existência de materiais de escavação 

contaminação, estes devem ser armazenados em locais

contaminação dos solos e das águas subterrâneas por infiltração

escoamento das águas pluviais, até serem encaminhados 

adequado. 

50 Assegurar a impermeabilização do túnel em fase de construção.
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Projeto de Execução RECAPE 
Projeto Medidas 

de Minimização

resíduos produzidos e 

de retenção na área de armazenamento de materiais - 
RB, Cap.4 – 7.3.3 

PD, DW49003 
- 

solos e das águas por 
- 

RB, Cap.4 – 7.3.3 

PD, DW49003 
- 

Caso se venham a verificar situações anómalas decorrentes do 

freático, necessário à execução das obras, 

necessárias medidas de correção das situações 

Plano de Instrumentação 

e Observação 

Estudos Geológico-

Geotécnico 

RB, Cap.4 – 7.3.3 - 

vier a ser definido na 

contaminações dos - RB, Cap.4 – 7.3.3 - 

nos estaleiros que 

 intervencionadas 

necessários das escorrências 

deficientes condições de 

- RB, Cap.4 – 7.3.3 - 

estaleiros e áreas 

terras que possam 

no sentido de evitar o seu 
- RB, Cap.4 – 7.3.3 - 

não se verifique o 

provenientes das 

órgãos de drenagem 

obra. 

- RB, Cap.4 – 7.3.3 - 

necessárias para salvaguardar 

sido identificados em 

Plano de Instrumentação 

e Observação 

Estudos Geológico-

Geotécnico 

RB, Cap.4 – 7.3.3 - 

 com vestígios de 

locais que evitem a 

por infiltração ou 

 para destino final 

- RB, Cap.4 – 7.3.3  

construção. Não aplicável (LOTE 1 | LOTE 2)

 

Verificação da Conformidade Ambiental 

Calendarização Projeto Medidas 

de Minimização 

Outros Estudos / 

Planos 

AN, AN3.6, 

AN10.1, AN10.7 
FpC/FC/FPC 

AN, AN3.6, 

AN10.1, AN10.7 
FpC/FC/FPC 

AN, AN3.3, 

AN10.3 

(AN10.1) 

FC/FPC 

AN, AN10.7 

(AN10.1) 
FC/FPC 

AN, AN3.6, 

AN10.1 
FC/FPC 

AN, AN3.6, 

AN10.1 
FC/FPC 

AN, AN3.6, 

AN10.1, AN10.7 
FC/FPC 

AN, AN3.3, 

AN10.3  

(AN10.1) 

FC/FPC 

AN, AN10.1, 

AN10.7 

(AN7) 

FC 

(LOTE 1 | LOTE 2) 
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51 

As cavidades ou outros elementos de especial interesse geológico, 

paleontológico ou espeleológico que sejam postos a descoberto

operações de escavação, devem ser sujeitas a uma avaliação geológica, 

devendo o procedimento técnico a adotar, apontar sempre para o seu 

estudo de caracterização e divulgação de resultados. 

52 

Monitorizar em permanência os eventuais riscos de 

superfície e a influência nas estruturas contidas na área de intervenção

de instrumentação adequada, nomeadamente piezómetros,

marcas de superfície, réguas, alvos, fissurómetros, instalados

intervenção, conforme determinado no Plano de Instrumentação

Observação 

53 

Nos casos em que nas zonas de influência das obras existirem

subterrâneas antigas, entre as quais as relacionadas com transporte

as mesmas terão que ser salvaguardadas, podendo se necessário, efetuar

o seu preenchimento com matérias autoportantes que evitem danos ou 

eventuais colapsos, sendo que as estruturas no final das obras

devidamente recuperadas. É exemplo desta situação o troço

existente que liga ao Chafariz da Esperança. 

54 

Considerar medidas especiais de proteção contra a emissão

durante a execução das obras. Garantir a saída de veículos

estaleiros para a via pública de forma a evitar o arrastamento de

lamas pelos rodados dos veículos. Para o efeito, deverão

dispositivos e procedimentos de limpeza dos rodados adequados

atenção, nomeadamente, o espaço disponível). 

armazenamento temporário de terras devem utilizar-se

minimizar o transporte e ressuspensão de poeiras para a atmosfera.

55 

A instalação de central de betão deverá ser efetuada tendo

um eficaz sistema de controlo das emissões de poluentes,

instalação de filtros. Também a sua localização deverá ser planeada,

a afastar-se o mais possível de habitações. 

56 

O acompanhamento arqueológico da obra deve incidir

trabalhos, durante a instalação de estaleiros, as fases

desmatação e terraplenagens, abertura de acessos, escavação

todas as ações que impliquem revolvimento de solos. 
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Projeto de Execução RECAPE 
Projeto Medidas 

de Minimização

As cavidades ou outros elementos de especial interesse geológico, 

descoberto durante as 

avaliação geológica, 

devendo o procedimento técnico a adotar, apontar sempre para o seu 

- RB, Cap.4 – 7.3.3 - 

 assentamentos à 

intervenção através 

nomeadamente piezómetros, Inclinómetros, 

instalados na zona de 

Instrumentação e 

Plano de Instrumentação 

e Observação 
RB, Cap.4 – 7.3.3 - 

existirem estruturas 

transporte de água, 

necessário, efetuar-se 

o seu preenchimento com matérias autoportantes que evitem danos ou 

obras terão que ser 

troço do aqueduto 

Não aplicável (LOTE 1 | LOTE 2)

emissão de poeiras 

veículos das zonas de 

arrastamento de terras ou 

deverão ser instalados os 

adequados (tendo em 

 Ao realizar o 

se proteções para 

atmosfera. 

- 
RB, Cap.4 – 7.3.3 

PD, DW49003 
- 

tendo em consideração 

poluentes, através da 

planeada, de modo 
- RB, Cap.4 – 7.3.3 - 

incidir em todos os 

fases de decapagem, 

escavação das valas e de 
- RB, Cap.4 – 7.3.3 - 

 

Verificação da Conformidade Ambiental 

Calendarização Projeto Medidas 

de Minimização 

Outros Estudos / 

Planos 

AN, AN5.3 

(AN10.1) 
FC 

AN, AN10.3 

(AN10.1) 
FpC/FC/FPC 

(LOTE 1 | LOTE 2) 

AN, AN3.6, 

AN10.1, AN10.7 
FpC/FC/FPC 

- - 

AN, AN5.1, AN5.2 

(AN10.1) 
FpC/FC 
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57 

Realizar trabalhos regulares de prospeção arqueológica

detetores de metais, sempre que possível, nos inertes

escavação a céu aberto. 

58 

As ocorrências arqueológicas que forem reconhecidas durante o 

acompanhamento arqueológico da obra devem, tanto quanto

função do seu valor patrimonial, ser conservadas in situ (mesmo

passiva), no caso de estruturas, de tal forma que não se degrade

de conservação atual ou salvaguardadas pelo registo. 

59 

Os resultados obtidos no acompanhamento arqueológico

determinar a adoção de medidas de minimização específicas

documental, sondagens de diagnóstico, escavações arqueológicas, entre 

outras) nomeadamente no caso de não ser possível determinar a 

importância científica e patrimonial das ocorrências então

caso de identificação de contextos arqueológicos preservados

sempre a respetiva escavação arqueológica. 

60 
Colocar em depósito credenciado pelo organismo de 

achados arqueológicos móveis efetuados no decurso da obra.

61 

Perante o elevado potencial arqueológico de toda a área alvo

Projeto associada à escavação do túnel a céu aberto

infraestruturas, prever a eventual necessidade de exumação de espólio 

arqueológico, onde algum desse espólio pode ser sujeito a um

processo de decomposição, e a criação de uma ou mais reservas

primárias e transitórias até à sua entrega à tutela do Património

depositar e assegurar a sua conservação preventiva desses bens 

protegendo-os assim da degradação irreversível a que ficarão sujeitos

permanecerem em contacto direto com o ambiente atmosférico

de execução. 

62 

Sinalizar e vedar, sempre que possível, tendo em atenção

contexto, as ocorrências patrimoniais situadas até cerca 

condicionando a circulação de maquinaria, de modo a evitar a sua afetação.

63 

Implementar o Plano de Compensação do Património Cultural

valorização dos elementos patrimoniais ou dos resultados

trabalhos arqueológicos nalguns dos espaços públicos

reabilitar em articulação com a DGPC. 
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Projeto de Execução RECAPE 
Projeto Medidas 

de Minimização

arqueológica com recurso a 

inertes provenientes da Não aplicável (LOTE 2)

As ocorrências arqueológicas que forem reconhecidas durante o 

quanto possível, e em 

(mesmo que de forma 

degrade o seu estado 

- 
RB, Cap.4 – 7.3.3 

PD, D49008 
- 

arqueológico poderão 

específicas (registo 

arqueológicas, entre 

outras) nomeadamente no caso de não ser possível determinar a 

então identificadas. Em 

arqueológicos preservados realizar 

- RB, Cap.4 – 7.3.3 - 

 tutela, todos os 

obra. 
- RB, Cap.4 – 7.3.3 - 

alvo de afetação do 

aberto e ao desvio de 

de exumação de espólio 

espólio pode ser sujeito a um acelerado 

reservas submersas 

Património Cultural, para 

preventiva desses bens móveis, 

os assim da degradação irreversível a que ficarão sujeitos se 

atmosférico durante a fase 

Não aplicável (LOTE 2)

atenção a tipologia e 

 de 50 m da obra, 

a evitar a sua afetação. 

Não aplicável (LOTE 1 | LOTE 2)

Cultural com vista à 

resultados obtidos com os 

públicos a construir ou 
Não aplicável (LOTE 2)

 

Verificação da Conformidade Ambiental 

Calendarização Projeto Medidas 

de Minimização 

Outros Estudos / 

Planos 

(LOTE 2) 

AN, AN5.1, AN5.2 

(AN10.1) 
FpC/FC 

AN, AN5.1, AN5.2 

(AN10.1) 
FpC/FC 

AN, AN5.1, AN5.2 

(AN10.1) 
FpC/FC 

(LOTE 2) 

(LOTE 1 | LOTE 2) 

(LOTE 2) 
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64 

Os estaleiros e todas as áreas objeto de intervenção em meio

ser vedados. Os materiais a utilizar devem adotar cores tendencialmente 

neutras ou com recurso a motivos, e tratamento plástico

coadunem com o meio urbano mas também como elementos

do espaço onde se inserem. Configura-se como uma solução

painéis artísticos que reflitam, entre outras, por exemplo,

contemporâneas ligadas ao espaço local – Estrela, Santos, Cais

ou históricos, jardins, património, arqueologia e/ou ligados

próprio Metro de Lisboa. Configura-se também 

complementar a rotatividade de temas face à duração da obra.

65 

Implementar medidas cautelares no que se refere à proteção

vegetação existente, em particular de porte arbóreo que se

das intervenções. Entre outras, a definição de faixa de proteção,

qual não deverá ser desenvolvida qualquer ação, e sinalização

exemplares arbóreos e arbustivos que não perturbem a execução da obra, 

mesmo quando se encontrem fora das áreas a intervencionar diretamente, 

mas que, pela proximidade a estas, se apresentem suscetíveis

afetadas (ramadas e raízes). Estas ações devem ser asseguradas

assistência técnica da Obra por especialistas de vegetação. 

66 

Os elementos vegetais a repor em espaço público, como 

Carlos I ou da Av. 24 de Julho, devem respeitar os alinhamentos

portes aproximados aos existentes. 

67 

Identificar os locais para onde os exemplares de porte

transplantados e as condições em que os mesmos serão mantidos

seja efetuado um transplante definitivo. 

68 

A iluminação em fase de obra deve procurar não ser projetada

intrusiva sobre o espaço público e sobre as fachadas do

sentido, deve ser o mais dirigida, segundo a vertical, e apenas

que efetivamente a exigem. 

69 

Implementar os Projetos de Integração Paisagística e respetivos

Manutenção, devendo ser assegurada a assistência técnica

Arquiteto Paisagista responsável e por especialistas em vegetação

pertinente, de forma a garantir a correta implementação dos
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Projeto de Execução RECAPE 
Projeto Medidas 

de Minimização

meio urbano devem 

materiais a utilizar devem adotar cores tendencialmente 

neutras ou com recurso a motivos, e tratamento plástico (estético), que se 

elementos valorizadores 

solução o recurso a 

exemplo, manifestações 

Santos, Cais do Sodré -, 

ligados à história do 

 como solução 

obra. 

- 
RB, Cap.4 – 7.3.3 

PD, D49003 
- 

proteção física da 

se posicione perto 

proteção, dentro da 

sinalização de todos os 

exemplares arbóreos e arbustivos que não perturbem a execução da obra, 

mesmo quando se encontrem fora das áreas a intervencionar diretamente, 

suscetíveis de serem 

asseguradas com a 

 

Arquitetura Paisagista 
RB, Cap.4 – 7.3.3 

PD, VDCG TXD AMB LT3 

000 DW 49008 
AN3.8 

 no caso da Av. D. 

alinhamentos existentes e os Não aplicável (LOTE 2)

porte arbóreo serão 

mantidos caso não Arquitetura Paisagista 
RB, Cap.4 – 7.3.3 

PD, DW 49006 
AN3.8 

projetada de forma 

do edificado. Nesse 

e apenas sobre os locais 
- RB, Cap.4 – 7.3.3 - 

respetivos planos de 

técnica à Obra, pelo 

em vegetação se 

dos PIP. 

Arquitetura Paisagista RB, Cap.4 – 7.3.3 AN3.8 

 

Verificação da Conformidade Ambiental 

Calendarização Projeto Medidas 

de Minimização 

Outros Estudos / 

Planos 

AN, AN3.6 

(AN10.1) 
FpC/FC 

 
AN, AN3.6, 

AN10.1 
FpC/FC/FPC 

(LOTE 2) 

 AN, AN10.1 FpC/FC/FPC 

AN, AN3.6  

(AN10.1) 
FpC/FC/FPC 

 AN, AN10.1 FC/FPC 
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70 Implementar o Programa de Circulação. 

71 
Assegurar o acesso às funções habitacionais, comerciais e

serviços. 

72 

Efetuar as diligências necessárias junto da CML para que as diversas

possam ser executadas em simultâneo com as obras do

desenvolvidas em estreita articulação, com vista a minimizar

conflitos e potenciar as mais-valias inerentes. É exemplo 

estações Estrela e Santos, bem como do PV3, que se localizam

serem requalificadas. 

73 

Proceder à desativação da área afeta aos trabalhos para a execução

com a desmontagem dos estaleiros e remoção de todos os equipamentos, 

maquinaria de apoio, depósitos de materiais, entre outros.

limpeza destes locais, no mínimo com a reposição das condições

antes do início dos trabalhos. 

74 
Fixar junto dos locais das obras informação acerca das ações

bem como a respetiva calendarização. 

FASE DE EXPLORAÇÃO 

75 
Assegurar a manutenção de uma adequada impermeabilização

durante toda a vida útil do Projeto. 

76 

Considerar e implementar as necessárias medidas de correção sempre que 

ocorram situações anómalas resultantes de uma subida do nível freático, 

por exemplo inundações em caves, desde se comprove que

níveis se deve à obra do Metropolitano de Lisboa. 

77 

Garantir as boas condições de drenagem, nomeadamente

das infraestruturas sob sua gestão, até ao ponto de descarga

de drenagem urbana. 

78 

Implementar o Plano de Monitorização do Património Cultural

exploração conforme delineado e aprovado aquando 

conformidade  ambiental do  Projeto de Execução. 
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Projeto de Execução RECAPE 
Projeto Medidas 

de Minimização

- RB, Cap.4 – 7.3.3 - 

e de prestação de 
- RB, Cap.4 – 7.3.3 - 

diversas obras que 

do METRO sejam 

a minimizar eventuais 

 a localização das 

localizam em áreas previstas 

- RB, Cap.4 – 7.3.3 - 

execução da obra, 

dos estaleiros e remoção de todos os equipamentos, 

entre outros. Proceder à 

condições existentes 

Arquitetura Paisagista RB, Cap.4 – 7.3.3 AN3.8 

ações de construção 
- RB, Cap.4 – 7.3.3 - 

impermeabilização do túnel 
Não aplicável (LOTE 1 | LOTE 2)

Considerar e implementar as necessárias medidas de correção sempre que 

situações anómalas resultantes de uma subida do nível freático, 

que a subida desses 
Não aplicável (LOTE 2)

nomeadamente a manutenção 

descarga na rede pública 

Viadutos – Estrutura 

Via- Drenagem de Via 

Estação - Fluidos 

RB, Cap.4 – 7.3.4 - 

Cultural para a fase de 

 da verificação da - RB, Cap.4 – 7.3.4 - 

 

Verificação da Conformidade Ambiental 

Calendarização Projeto Medidas 

de Minimização 

Outros Estudos / 

Planos 

AN, AN10.2 

(AN10.1) 
FpC/FC/FPC 

AN, AN3.6, 

AN10.2 

(AN10.1) 

FpC/FC/FPC 

AN, AN3.6, 

AN10.2 

(AN10.1) 

FpC/FC/FPC 

 
AN, AN3.6, 

AN10.1 
FC/FPC 

AN, AN3.6, 

AN10.1 
FpC/FC 

(LOTE 1 | LOTE 2) 

(LOTE 2) 

AN11.5 FE 

AN, AN5.1 FE 
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79 

Fornecer aos empreiteiros e subempreiteiros, sempre que 

ações de manutenção ou outros trabalhos na infraestrutura do 

Metropolitano de Lisboa, a Carta de Condicionantes atualizada com

implantação de todos os elementos patrimoniais identificados,

no RECAPE, quer com os que se venham a identificar na fase

80 

Efetuar o acompanhamento arqueológico e cumprir 

minimização previstas para a fase de construção, quando aplicáveis,

que ocorram trabalhos de manutenção na infraestrutura do Metropolitano 

de Lisboa, que envolvam alterações que obriguem a revolvimentos do 

subsolo, circulação de maquinaria e pessoal afeto, nomeadamente

anteriormente não afetadas pela construção das infraestruturas

foram alvo de intervenção). 

81 

Publicar as monografias resultantes dos trabalhos 

patrimonial e apresentar um Projeto de Execução, a aprovar

espaço museológico para exibição pública dos principais

arqueológicos, após a conclusão da obra, no prazo máximo 

82 
Assegurar que o escoamento das águas nos novos troços

Campo Grande (V1 e V2) seja efetuado para a rede pública. 

IV – Programas de Monitorização 

Devem ser desenvolvidos e apresentados planos de monitorização para os fatores solos, qualidade do ar, ruído, vibrações, recu

 

No respeitante aos solos, qualidade do ar e ruído, os planos de 

monitorização a apresentar devem resultar da adaptação dos 

considerados no EIA ao projeto de execução que venha a se desenvolvido.

Relativamente aos Planos de monitorização para as vibrações, recursos hídricos, património e paisagem devem ser atendidas as diretrizes gerais que seguidamente se apresentam:

1 Vibrações: A desenvolver para as fases de construção e exploração

2 

Recursos Hídricos Subterrâneos: Deve contemplar a monitorização

simultâneo com a medição dos níveis nos piezómetros, dos

das captações com as referências: 1, 2, 3, 7 e 9. Caso alguma

privadas identificadas no estudo, seja afetada no seu nível

plano contemplar propostas de correção das situações

modo a salvaguardar a funcionalidade destas captações. 
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Verificação da Conformidade Ambiental

Projeto de Execução RECAPE 
Projeto Medidas 

de Minimização

 se desenvolverem 

trabalhos na infraestrutura do 

atualizada com a 

identificados, quer no EIA e 

fase de construção. 

- 
RB, Cap.4 – 7.3.4 

PD, DW 49008 
- 

 as medidas de 

aplicáveis, sempre 

do Metropolitano 

Lisboa, que envolvam alterações que obriguem a revolvimentos do 

nomeadamente em áreas 

infraestruturas (e que não 

- RB, Cap.4 – 7.3.4 - 

 de minimização 

aprovar pela DGPC, do 

principais achados 

 de dois anos. 

- RB, Cap.4 – 7.3.4 - 

troços de viadutos do 

 

Viadutos – Estrutura 

Via- Drenagem de Via 

Estação - Fluidos 

RB, Cap.4 – 7.3.4 - 

Devem ser desenvolvidos e apresentados planos de monitorização para os fatores solos, qualidade do ar, ruído, vibrações, recursos hídricos, património e paisagem.

e ruído, os planos de 

monitorização a apresentar devem resultar da adaptação dos 

considerados no EIA ao projeto de execução que venha a se desenvolvido. 

 RB, Cap.4 – 7.4  

vibrações, recursos hídricos, património e paisagem devem ser atendidas as diretrizes gerais que seguidamente se apresentam:

exploração  RB, Cap.4 – 7.4  

monitorização em 

dos níveis estáticos 

Caso alguma das captações 

nível estático, deve o 

situações identificadas, de 

Não aplicável (LOTE 1)

 

Ambiental 

Calendarização Projeto Medidas 

de Minimização 

Outros Estudos / 

Planos 

AN, AN5.1 FE 

- FE 

- - 

- FE 

rsos hídricos, património e paisagem. 

AN, AN9 FpC/FC/FE 

vibrações, recursos hídricos, património e paisagem devem ser atendidas as diretrizes gerais que seguidamente se apresentam: 

AN, AN9  FpC/FC/FE 

(LOTE 1) 
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Condições da DIA 

IV – Programas de Monitorização (Cont.) 

3 

Património Cultural: Deve ser mensurável, ou seja, deve incluir

de objetivos concretos, parâmetros de monitorização, locais

frequência das amostragens, os métodos de registo e de

análise dos resultados, bem como as medidas necessárias

os diferentes cenários, inclusive durante a fase de exploração.

4 

Paisagem: A elaborar em particular para o património botânico

Estrela (ou Jardim Guerra Junqueiro, 1842 - séc. XIX), e 

entre outros que sejam pertinentes, os seguintes parâmetros:

 Nível hidrostático numa área a definir/propor. 

 Evolução do estado fitossanitário. 

 Avaliação da estabilidade biomecânica dos exemplares

sejam afetados fisicamente pelo corte de raízes ou, quando não,

localização em área suscetível a tal. 

Nestes termos, deve ser definida uma área, em cartografia,

graficamente a localização dos exemplares a monitorizar assim como deve 

ser apresentado o elenco/lista dos referidos exemplares

monitorizados, acompanhado do registo textual do seu

Situação de Referência. O referido programa deve estabelecer

das inspeções/medições e acompanhamento diverso e a forma

de dados/informação recolhida. Neste âmbito, também

apresentadas as medidas a tomar, ou as soluções, para conter,

riscos potenciais, como por exemplo, considerar o reforço

adequado. Estas ações, e monitorização, devem ser asseguradas através da 

assistência técnica à obra por especialistas de vegetação

parâmetros acima referidos, e outros pertinentes a considerar.

V – Outros Planos 

Devem, ainda, ser apresentados os seguintes Planos:  

Fase Construção 

1 Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra. 

2 Programa de Circulação. 

3 Programa de Instrumentação e Observação. 
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Verificação da Conformidade Ambiental

Projeto de Execução RECAPE (Volume) 
Projeto Medidas 

de Minimização

incluir a indicação 

locais a monitorizar, a 

de apresentação e 

necessárias adotar conforme 

exploração. 

- RB, Cap.4 – 7.4 - 

botânico do Jardim da 

 deve contemplar, 

parâmetros: 

exemplares arbóreos que 

não, que tenham 

cartografia, onde conste 

localização dos exemplares a monitorizar assim como deve 

ser apresentado o elenco/lista dos referidos exemplares a serem 

seu estado na atual 

estabelecer a periodicidade 

forma de tratamento 

âmbito, também devem ser 

conter, ou reduzir, os 

reforço das regas, se 

e monitorização, devem ser asseguradas através da 

assistência técnica à obra por especialistas de vegetação de acordo com os 

considerar. 

Não aplicável (LOTE 1)

- RB, Cap.4 – 7.5 - 

- RB, Cap.4 – 7.5 - 

- RB, Cap.4 – 7.5 - 

 

Verificação da Conformidade Ambiental 

Calendarização Projeto Medidas 

de Minimização 

Outros Estudos / 

Planos 

AN, AN5.1, AN5.2  - 

(LOTE 1) 

AN, AN10.1  FpC / FC / FPC 

AN, AN10.2 FC 

AN, AN10.3 FpC / FC / FPC 
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Condições da DIA 

V – Outros Planos 

4 Plano de Emergência (incluindo as Emergências Ambientais).

5 Plano de Comunicação. 

6 Plano de Formação e Sensibilização 

Fase Exploração 

7 Procedimentos de Controlo Operacional de Aspetos Ambientais.

8 Procedimentos de Gestão Emergências Ambientais. 

9 Plano de Emergência. 

10 Sistema de Segurança e Vigilância. 

11 Plano de Manutenção  Preventiva. 

Legenda: 

Calendarização 

FP – Fase de Projeto 

FpC – Fase de Pré-construção 

FC – Fase de Construção 

FPC – Fase de Pós-construção 

FE – Fase de Exploração 
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Verificação da Conformidade Ambiental

Projeto de Execução RECAPE (Volume) 
Projeto Medidas 

de Minimização

Ambientais). - RB, Cap.4 – 7.5 - 

- RB, Cap.4 –7.5 - 

- RB, Cap.4 – 7.5 - 

Ambientais. - RB, Cap.4 – 7.5 - 

- RB, Cap.4 – 7.5 - 

- RB, Cap.4 – 7.5 - 

- RB, Cap.4 – 7.5 - 

- RB, Cap.4 – 7.5 - 

 

Verificação da Conformidade Ambiental 

Calendarização Projeto Medidas 

de Minimização 

Outros Estudos / 

Planos 

AN, AN10.4 FpC / FC / FPC 

AN, AN10.5 FpC / FC / FPC 

AN, AN10.6 FpC / FC / FPC 

AN, AN11.1  FE 

AN, AN11.2 FE 

AN, AN11.3 FE 

AN, AN11.4 FE 

AN, AN11.5 FE 
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2. COMPATIBILIDADE COM OS INSTRUMENTOS DE G

RESTRIÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA E

ALTERAÇÕES EFETUADAS AO PROJETO

2.1 INSTRUMENTOS EM VIGOR 

Os instrumentos de gestão territorial (IGT) 

implantação do Projeto, são sistematizados no abaixo (

análise, são marcados, a cor verde, as atualizações face aos 

Quadro 9 – IGT em vigor com in

Instrumento 

Instrumentos de Âmbito Nacional 

Programa Nacional de Política de 

Ordenamento do Território (PNPOT) 

Plano Nacional da Água (PNA) 

Plano Rodoviário Nacional (PRN) 

Estratégia Nacional de Adaptação às 

Alterações Climáticas (ENAAC) 2020 

Plano Nacional Integrado Energia-Clima 

2030 (PNEC 2030) 

Plano de Gestão da Região Hidrográfica 

do Tejo e Ribeiras Oeste (RH5)1 

Programa Regional de Ordenamento 

Florestal de Lisboa e Vale do Tejo 

(PROF LVT) 

Instrumentos de Âmbito Regional 

Plano Regional de Ordenamento do 

Território da Área Metropolitana de 

Lisboa (PROT-AML) 

                                                      

 

1
  O Plano de Gestão de Riscos de Inundações da Região Hidrográfica do Tejo e Ribeiras o Oeste (RH5), aprovado através da 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 51/2016 de 20 de setembro (DR181 IS), retificado pela Declaração de Retificação n 

n.º 22-A/2016 de 18 de novembro (DR222 IS), bem como a sua revisão (2.º Ciclo) atualmente em curso, não têm incidência 

na área de implantação do Projeto. 

 

OS INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL, S

ADE PÚBLICA E OUTROS INSTRUMENTOS RELEVANTES E

AO PROJETO 

(IGT) e outros instrumentos em vigor, que têm incidência na 

sistematizados no abaixo (Quadro 9). No mesmo quadro

, as atualizações face aos instrumentos em vigor em sede de EIA.

IGT em vigor com incidência sobre a área de implantação do Projeto

Dinâmica e Publicação 

Primeira revisão, aprovada pela Lei n.º 99/2019, de 5 de setembro 

(DR170 IS) (revoga a Lei n.º58/2007de 4 de setembro) 

Aprovado pelo Decreto-Lei n.º 76/2016, de 9 de novembro (DR 215 IS) 

(revoga o Decreto -Lei n.º 112/2002, de 17 de abril) 

Aprovado pelo Decreto-Lei n.º 222/98, de 17 de julho (DR163 IS

retificado pela Declaração de Retificação n.º 19-D/98 de 31 de Outubro 

(DR252 IS-A) 

1.ª Alteração, aprovada pela Lei n.º 98/99, de 26 de julho (DR172 IS

2ª Alteração, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 182/2003, de 16

(DR188 IS-A) 

Aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 56/2015, de 30 

de julho (DR147 IS) 

Clima Aprovado pela Resolução de Conselho de Ministros n.º 53/2020, de 10 

de julho (DR 133 IS) 

Plano de Gestão da Região Hidrográfica 
Aprovado (1ª Publicação) pela Resolução do Conselho de Ministros 

n.º 52/2016 de 20 de setembro (DR181 IS), retificado pela Declaração de 

Retificação n.º 22-B/2016 de 18 de novembro (DR222 IS)

Aprovado pela Portaria n.º 52/2019 de 11 de fevereiro (DR29 IS), 

retificada pela Declaração de Retificação n.º 13/2019 de 12 de abril 

(DR73 IS)   

Aprovado (1ª Publicação) pela Resolução do Conselho de Ministros 

n.º 68/2002, de 8 de abril (DR82 IS-B) 

Riscos de Inundações da Região Hidrográfica do Tejo e Ribeiras o Oeste (RH5), aprovado através da 

51/2016 de 20 de setembro (DR181 IS), retificado pela Declaração de Retificação n 

2 IS), bem como a sua revisão (2.º Ciclo) atualmente em curso, não têm incidência 
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ESTÃO TERRITORIAL, SERVIDÕES E 

RELEVANTES E RELAÇÃO COM 

que têm incidência na área de 

No mesmo quadro, e para facilitar a 

em sede de EIA. 

cidência sobre a área de implantação do Projeto 

99/2019, de 5 de setembro 

 

Lei n.º 76/2016, de 9 de novembro (DR 215 IS) 

n.º 222/98, de 17 de julho (DR163 IS-A), 

D/98 de 31 de Outubro 

1.ª Alteração, aprovada pela Lei n.º 98/99, de 26 de julho (DR172 IS-A) 

182/2003, de 16 de agosto 

n.º 56/2015, de 30 

Resolução de Conselho de Ministros n.º 53/2020, de 10 

Resolução do Conselho de Ministros 

52/2016 de 20 de setembro (DR181 IS), retificado pela Declaração de 

B/2016 de 18 de novembro (DR222 IS). 

52/2019 de 11 de fevereiro (DR29 IS), 

13/2019 de 12 de abril 

Aprovado (1ª Publicação) pela Resolução do Conselho de Ministros 

Riscos de Inundações da Região Hidrográfica do Tejo e Ribeiras o Oeste (RH5), aprovado através da 

51/2016 de 20 de setembro (DR181 IS), retificado pela Declaração de Retificação n 

2 IS), bem como a sua revisão (2.º Ciclo) atualmente em curso, não têm incidência 
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Instrumento 

Instrumentos de Âmbito Municipal

Plano Diretor Municipal de Lisboa

(PDML) 

Plano de Pormenor Alvalade XXI

Plano de Urbanização do Alto do 

Lumiar 

Estratégia Municipal de Adaptação às 

Alterações Climáticas (EMAAC) 2017

Plano Estratégico de Desenvolvimento 

Urbano (PEDU) do Município de Lis

 

Dinâmica e Publicação

Instrumentos de Âmbito Municipal 

Plano Diretor Municipal de Lisboa 

Revisão do Plano Diretor Municipal de Lisboa, publicado através do 

Aviso n.º 11622/2012 de 30 de agosto (DR168 IIS)

1ª Alteração Simplificada, publicada através do Aviso n.º

de maio (DR88 IIS) (Garagem Militar na Calçada da Ajuda, Palácio e 

Quinta da Alfarrobeira e Residências para Sargentos no Forte do Alto do 

Duque) 

1ª Retificação, publicada através da Declaração n.º

(DR64 IIS) (Artigo 4.º do RPDM, Svp em vez de Spa)

1ª Correção Material, publicada através da Declaração n.º

de abril (DR64 IIS) (Código 50.52 do imóvel da Av. 5 de Outubro)

2ª Alteração Simplificada, publicada através do Aviso n.º

24 de fevereiro (DR40 IIS) (Hospital da Marinha)

2ª Correção Material, publicada através da Declaração n.º

de julho (139 IIS) (Rua das Janelas Verdes, antiga escola EB1)

3ª Alteração Simplificada, publicada através do Aviso n.º

17 de agosto (DR158 IIS) (Manutenção Militar, Ala Sul (PM 164))

3ª Correção Material, publicada através da Declaração n.º

de abril (DR77 IIS) (Estádio do Restelo e Rua Gonçalo Mendes da Maia

4ª Alteração Simplificada, publicada através do Aviso n.º

8 de outubro (DR193 IIS) (Cerca do Convento da Estrela, Ala Sul (PM 40)

4ª Correção Material, publicada através da Declaração n.º

de novembro (DR225 IIS) (Parque de Campismo de Monsanto Plano de 

Pormenor 3 na Av. Marechal Gomes da Costa; Jardim do Torel; Campo 

Grande n.º 93-103; Hospital da Cruz Vermelha; envolvente à Estação do 

Rossio; Rua da Escola do Exército; Av. Avelino Teixeira da Mota e Rua 

Ferreira de Castro) 

1ª Alteração por Adaptação, publicada através da Declaração n.º 

70/2020 de 4 de setembro (DR173 IIS) e posteriormente retificada 

Retificação do Ato, publicado através da Declaraçã

703/2020 de 16 de Outubro (DR202 IIS) (É republicado em anexo o 

Regulamento do PDM de Lisboa, com a redação atual.

5ª Alteração Simplificada, publicada através do Aviso n.º

18 de Dezembro (DR245 IIS) (Antigo Quartel do C

freguesia de Arroios) 

XXI 
Aprovação publicada através do Aviso n.º 5763/2013 de 2 de maio 

(DR84 IIS) 

Plano de Urbanização do Alto do 

Aprovação publicada através da Resolução do Conselho de Ministros 

nº 126/98 de 27 de outubro (DR248 IS-B) 

1ª Alteração publicada através do Aviso n.º 9017/2014 de 5 de agosto 

(DR149 IIS) 

Estratégia Municipal de Adaptação às 

2017 

Submetida pela Câmara Municipal à apreciação da Assembleia 

Municipal através da Proposta 162/CM/2017, agendada para 18.7.2017, 

tendo sido aprovada por unanimidade e passado a Deliberação n.º

233/AML/2017, publicado no 4º Suplemento ao BM nº 1224

Plano Estratégico de Desenvolvimento 

Urbano (PEDU) do Município de Lisboa 

Aprovado em maio de 2016 e contratualizado com a Autoridade de 

Gestão do POR Lisboa 2020 em junho de 2016

(resulta do Programa Operacional Regional de Lisboa 2014

Lisboa 2020, decorrente do Acordo de Parceria do Portugal 2020)
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Dinâmica e Publicação 

Municipal de Lisboa, publicado através do 

11622/2012 de 30 de agosto (DR168 IIS) 

1ª Alteração Simplificada, publicada através do Aviso n.º 5804/2014 de 8 

(Garagem Militar na Calçada da Ajuda, Palácio e 

Residências para Sargentos no Forte do Alto do 

1ª Retificação, publicada através da Declaração n.º 67/2015 de 1 de abril 

(Artigo 4.º do RPDM, Svp em vez de Spa) 

1ª Correção Material, publicada através da Declaração n.º 68/2015 de 1 

(Código 50.52 do imóvel da Av. 5 de Outubro) 

2ª Alteração Simplificada, publicada através do Aviso n.º 2099/2017 de 

(Hospital da Marinha) 

2ª Correção Material, publicada através da Declaração n.º 50/2017 de 20 

(Rua das Janelas Verdes, antiga escola EB1) 

3ª Alteração Simplificada, publicada através do Aviso n.º 9444/2017 de 

(Manutenção Militar, Ala Sul (PM 164)) 

3ª Correção Material, publicada através da Declaração n.º 13/2018 de 19 

Estádio do Restelo e Rua Gonçalo Mendes da Maia) 

4ª Alteração Simplificada, publicada através do Aviso n.º 15928/2019 de 

Cerca do Convento da Estrela, Ala Sul (PM 40)) 

através da Declaração n.º 95/2019 de 22 

Parque de Campismo de Monsanto Plano de 

Pormenor 3 na Av. Marechal Gomes da Costa; Jardim do Torel; Campo 

103; Hospital da Cruz Vermelha; envolvente à Estação do 

Escola do Exército; Av. Avelino Teixeira da Mota e Rua 

publicada através da Declaração n.º 

70/2020 de 4 de setembro (DR173 IIS) e posteriormente retificada - 

Retificação do Ato, publicado através da Declaração de Retificação n.º 

É republicado em anexo o 

Regulamento do PDM de Lisboa, com a redação atual.) 

ª Alteração Simplificada, publicada através do Aviso n.º 20431/2020 de 

Antigo Quartel do Cabeço da Bola, 

5763/2013 de 2 de maio 

Aprovação publicada através da Resolução do Conselho de Ministros 

1ª Alteração publicada através do Aviso n.º 9017/2014 de 5 de agosto 

Submetida pela Câmara Municipal à apreciação da Assembleia 

icipal através da Proposta 162/CM/2017, agendada para 18.7.2017, 

tendo sido aprovada por unanimidade e passado a Deliberação n.º  

233/AML/2017, publicado no 4º Suplemento ao BM nº 1224 

Aprovado em maio de 2016 e contratualizado com a Autoridade de 

Gestão do POR Lisboa 2020 em junho de 2016 

Programa Operacional Regional de Lisboa 2014-2020, POR 

de Parceria do Portugal 2020) 
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2.2 COMPATIBILIDADE COM OS INSTRUMENTOS

Desde a análise da conformidade do Projeto com os IGT

alterações/atualizações (acima assinaladas)

Projeto, nomeadamente: 

i. Pela revisão do Programa Nacional da Política do Ordenamento do Território (PNPOT) pela Lei n.º 

99/2019, de 5 de setembro; 

ii. Pela aprovação do Programa Regional de Ordenamento Florestal de Lisboa e Vale do Tejo (PROF 

LVT), cuja revisão corresponde aos anteriores PROF da Área Metropolitana de

Ribatejo; 

iii. Pelas posteriores correções materiais e

A análise da compatibilidade do projeto com estes instrumentos alterados é fei

apresentando-se também a conclusão relativa aos demais instrumentos que não tiveram alterações ou 

atualizações desde a elaboração do EIA, e seguindo a mesma ordem do 

2.2.1 PNOT 

Conforme referido no n.º 3 do artigo 2.º da Lei n.º 99/2019, de 5 de setembro:

“O PNPOT (…) constitui o referencial territorial orientador na definição da Estratégia Portugal 2030, bem 

como para a elaboração do Programa Nacional de Investimentos 2030, no âmbito do qual serão 

concretizados os projetos estruturantes que servem de base às opções estratégicas e modelo territorial do 

PNPOT e detalhada a programação operacional dos investimentos a realizar.

Apesar de, enquanto programa geral e de âmbito nacional, não ter incidência particular no projeto, em 

termos mais latos, este está abrangido nos desafios territoriais e explicitamente no Desafio territorial D4 

Reforçar a conetividade interna e externa

redes de acessibilidades e de mobilidade

“No espaço nacional é necessário melhorar os sistemas de transportes ao nível da mobilidade 

metropolitana e urbana, mas também nos territórios de baixa densidade.”

(…) 

“No transporte de passageiros há um desequilíbrio da repartição modal, com excessiva dependência 

dos cidadãos relativamente ao transporte automóvel individual

na evolução do padrão de mobilidade, com custos ambientais e energéticos e implicações em matéria 

de saúde pública e sinistralidade rodoviária.

progressão para o desenvolvimento das

 

INSTRUMENTOS EM VIGOR 

análise da conformidade do Projeto com os IGT e outros instrumentos em sede de EIA, 

(acima assinaladas), em três instrumentos com incidência na área de implantação do 

Pela revisão do Programa Nacional da Política do Ordenamento do Território (PNPOT) pela Lei n.º 

Programa Regional de Ordenamento Florestal de Lisboa e Vale do Tejo (PROF 

onde aos anteriores PROF da Área Metropolitana de Lisboa, do Oeste e do 

correções materiais e alterações ao Plano Diretor Municipal de Lisboa

A análise da compatibilidade do projeto com estes instrumentos alterados é feita em detalhe a seguir, 

se também a conclusão relativa aos demais instrumentos que não tiveram alterações ou 

atualizações desde a elaboração do EIA, e seguindo a mesma ordem do Quadro 9. 

Conforme referido no n.º 3 do artigo 2.º da Lei n.º 99/2019, de 5 de setembro: 

O PNPOT (…) constitui o referencial territorial orientador na definição da Estratégia Portugal 2030, bem 

ção do Programa Nacional de Investimentos 2030, no âmbito do qual serão 

concretizados os projetos estruturantes que servem de base às opções estratégicas e modelo territorial do 

PNPOT e detalhada a programação operacional dos investimentos a realizar.” 

sar de, enquanto programa geral e de âmbito nacional, não ter incidência particular no projeto, em 

termos mais latos, este está abrangido nos desafios territoriais e explicitamente no Desafio territorial D4 

Reforçar a conetividade interna e externa e na Opção Estratégica de Base Territorial 4.2

redes de acessibilidades e de mobilidade. Neste âmbito o PNPOT refere que (sublinhado nosso):

“No espaço nacional é necessário melhorar os sistemas de transportes ao nível da mobilidade 

tana e urbana, mas também nos territórios de baixa densidade.” 

há um desequilíbrio da repartição modal, com excessiva dependência 

dos cidadãos relativamente ao transporte automóvel individual, o que dificulta progressos 

na evolução do padrão de mobilidade, com custos ambientais e energéticos e implicações em matéria 

de saúde pública e sinistralidade rodoviária. Nos arcos metropolitanos de Lisboa e do Porto h

progressão para o desenvolvimento das infraestruturas e dos serviços de passageiros em transporte 
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em sede de EIA, verificam-se 

incidência na área de implantação do 

Pela revisão do Programa Nacional da Política do Ordenamento do Território (PNPOT) pela Lei n.º 

Programa Regional de Ordenamento Florestal de Lisboa e Vale do Tejo (PROF 

Lisboa, do Oeste e do 

Diretor Municipal de Lisboa (PDML). 

ta em detalhe a seguir, 

se também a conclusão relativa aos demais instrumentos que não tiveram alterações ou 

O PNPOT (…) constitui o referencial territorial orientador na definição da Estratégia Portugal 2030, bem 

ção do Programa Nacional de Investimentos 2030, no âmbito do qual serão 

concretizados os projetos estruturantes que servem de base às opções estratégicas e modelo territorial do 

sar de, enquanto programa geral e de âmbito nacional, não ter incidência particular no projeto, em 

termos mais latos, este está abrangido nos desafios territoriais e explicitamente no Desafio territorial D4 

ção Estratégica de Base Territorial 4.2- Reforçar e integrar 

Neste âmbito o PNPOT refere que (sublinhado nosso): 

“No espaço nacional é necessário melhorar os sistemas de transportes ao nível da mobilidade 

há um desequilíbrio da repartição modal, com excessiva dependência 

, o que dificulta progressos significativos 

na evolução do padrão de mobilidade, com custos ambientais e energéticos e implicações em matéria 

Nos arcos metropolitanos de Lisboa e do Porto há espaço de 

infraestruturas e dos serviços de passageiros em transporte 
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coletivo em canal dedicado, promovendo o policentrismo e o papel das cidades na rede urbana nacional. 

Nas áreas metropolitanas, os sistemas de

densificando a oferta nos núcleos

são muito importantes nos âmbitos metropolitanos para o transporte de passageiros e mercadorias. As 

cidades precisam de apostar na organização d

flexível (mais personalizada). O espaço urbano está sobrerrodoviarizado, impedindo a multimodalidade e 

perpetuando as situações de congestionamento, ainda que venha a ser diminuído pelos impactos 

tecnológicos. É estratégico melhorar o desempenho ambiental dos transportes e acelerar os programas 

urbanos e interurbanos de curta distância com relevância para a articulação entre os modos suaves, o 

transporte público rodoviário de passageiros (incluindo o 

coletivo, van, car e bike-sharing). Neste âmbito, é de grande importância os principais centros urbanos 

reforçarem a aposta na pedonalização dos espaços urbanos centrais.

Desta forma, considera-se que 

positivamente, direta e indiretamente, para a concretização dos desafios territoriais propostos.

2.2.2 PNA 

O Plano Nacional da Água pretende definir as grandes opções estratégicas da política nacion

aplicar em particular pelos planos de gestão de região hidrográfica (PGRH) para o período 2016

programas de medidas que lhes estão associados. Esta revisão reflete, igualmente, as grandes linhas 

prospetivas daquela política para o p

Diretiva-Quadro da Água. 

O projeto encontra-se compatibilizado com os princípios do Plano Nacional da Água, mantendo

avaliações feitas no EIA. 

2.2.3 PRN 

O projeto encontra-se compatibilizado 

apresentada no EIA. 

2.2.4 ENAAC 2020 e PNEC 2030

A Estratégia Nacional de Alteração às Alterações Climáticas 2020 (ENAAC 2020), contemplada no Quadro 

Estratégico para a Política Climática (QEPic), enqu

climáticas, propondo medidas para redução das emissões de GEE. 

aprovado o Programa de Ação para a Adaptação às Alterações Climáticas (P

Conselho de Ministros n.º 130/2019

ENAAC 2020 - implementar medidas de adaptação

relacionadas com os Transportes e Comunicações e nomeadamente em mei

 

, promovendo o policentrismo e o papel das cidades na rede urbana nacional. 

Nas áreas metropolitanas, os sistemas de metro e elétrico existentes também poderão ser increm

densificando a oferta nos núcleos centrais de maior compacidade. A intermodalidade e a multimodalidade 

são muito importantes nos âmbitos metropolitanos para o transporte de passageiros e mercadorias. As 

cidades precisam de apostar na organização da oferta de transportes coletivos rodoviários, regular e 

flexível (mais personalizada). O espaço urbano está sobrerrodoviarizado, impedindo a multimodalidade e 

perpetuando as situações de congestionamento, ainda que venha a ser diminuído pelos impactos 

nológicos. É estratégico melhorar o desempenho ambiental dos transportes e acelerar os programas 

urbanos e interurbanos de curta distância com relevância para a articulação entre os modos suaves, o 

transporte público rodoviário de passageiros (incluindo o transporte flexível) e os serviços partilhados (táxi 

sharing). Neste âmbito, é de grande importância os principais centros urbanos 

reforçarem a aposta na pedonalização dos espaços urbanos centrais.”. 

se que o projeto representa um impacte positivo, uma vez que contribui 

positivamente, direta e indiretamente, para a concretização dos desafios territoriais propostos.

pretende definir as grandes opções estratégicas da política nacion

aplicar em particular pelos planos de gestão de região hidrográfica (PGRH) para o período 2016

programas de medidas que lhes estão associados. Esta revisão reflete, igualmente, as grandes linhas 

prospetivas daquela política para o período 2022-2027, que corresponde ao 3.º ciclo de planeamento da 

compatibilizado com os princípios do Plano Nacional da Água, mantendo

se compatibilizado com o Plano Rodoviário Nacional (PRN), mantendo

e PNEC 2030 

A Estratégia Nacional de Alteração às Alterações Climáticas 2020 (ENAAC 2020), contemplada no Quadro 

Estratégico para a Política Climática (QEPic), enquadra o setor dos Transportes no contexto das alterações 

climáticas, propondo medidas para redução das emissões de GEE. Refira-se que mais recentemente foi 

Programa de Ação para a Adaptação às Alterações Climáticas (P-3AC), através da 

130/2019 de 2 de Agosto, que visa concretizar o segundo objetivo da 

implementar medidas de adaptação., com algumas das linhas de ação diretamente 

relacionadas com os Transportes e Comunicações e nomeadamente em meio urbano.
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, promovendo o policentrismo e o papel das cidades na rede urbana nacional. 

metro e elétrico existentes também poderão ser incrementados, 

. A intermodalidade e a multimodalidade 

são muito importantes nos âmbitos metropolitanos para o transporte de passageiros e mercadorias. As 

a oferta de transportes coletivos rodoviários, regular e 

flexível (mais personalizada). O espaço urbano está sobrerrodoviarizado, impedindo a multimodalidade e 

perpetuando as situações de congestionamento, ainda que venha a ser diminuído pelos impactos 

nológicos. É estratégico melhorar o desempenho ambiental dos transportes e acelerar os programas 

urbanos e interurbanos de curta distância com relevância para a articulação entre os modos suaves, o 

transporte flexível) e os serviços partilhados (táxi 

sharing). Neste âmbito, é de grande importância os principais centros urbanos 

o projeto representa um impacte positivo, uma vez que contribui 

positivamente, direta e indiretamente, para a concretização dos desafios territoriais propostos. 

pretende definir as grandes opções estratégicas da política nacional da água, a 

aplicar em particular pelos planos de gestão de região hidrográfica (PGRH) para o período 2016-2021 e os 

programas de medidas que lhes estão associados. Esta revisão reflete, igualmente, as grandes linhas 

2027, que corresponde ao 3.º ciclo de planeamento da 

compatibilizado com os princípios do Plano Nacional da Água, mantendo-se as 

com o Plano Rodoviário Nacional (PRN), mantendo-se a análise 

A Estratégia Nacional de Alteração às Alterações Climáticas 2020 (ENAAC 2020), contemplada no Quadro 

adra o setor dos Transportes no contexto das alterações 

se que mais recentemente foi 

3AC), através da Resolução do 

de 2 de Agosto, que visa concretizar o segundo objetivo da 

., com algumas das linhas de ação diretamente 

o urbano. 
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Também o Plano Nacional Integrado Energia

de política energética e climática nacional para a próxima década e que foi recentemente aprovado pela 

Resolução de Conselho de Ministros n.º 

contexto das alterações climáticas, propondo medidas para redução das emissões de GEE face a 2005, de 

14% em 2020 e 40% em 2030. Refira-

aprovado anteriormente pela Resolução do Conselho de Ministros n.º

compromisso de alcançar a neutralidade carbónica em Portugal até 2050, que se traduz num balanço neutro 

entre emissões de gases com efeito de estufa

estabelece como objetivo, a redução de emissões de GEE para Portugal entre 85 % e 90 % até 2050, face a 

2005, e a compensação das restantes emissões atr

este objetivo considerava uma trajetória de redução de emissões entre 45 % e 55 % até 2030, e entre 65 % e 

75 % até 2040, em relação a 2005.  

O projeto é assim muito positivo na perspetiva de diminuir a emissão de gases poluentes para a a

contribuindo a nível local para a melhoria da qualidade ambiental, mas também, de uma forma mais lata, 

contribuindo para o combate às alterações climáticas

2.2.5 PGRH Tejo e Ribeiras do Oeste

Os PGRH são elaborados por ciclos de planeamento, sendo revistos e atualizados de seis em seis anos, 

estando em vigor o relativo ao 2.º ciclo de planeamento até ao final do ano de 2021. 

Região Hidrográfica do Tejo e Ribeiras Oeste (RH5

vigor estando em revisão pela APA, antes do início do período a que se refere o 3.º ciclo (2022

Atualmente a revisão encontra-se na sua segunda fase (Questões Significativas da Gestão da Água (

seguindo-se então os Projetos de PGRH que serão também sujeitos a consulta pública.

Como analisado anteriormente, o projeto é compatível com o atual PGRH

expectável que o desenvolvimento e aprovação do PGRH

realizada. 

2.2.6 PROF LVT 

Os PROF definem para os espaços florestais o quadro estratégico, as diretrizes de enquadramento e as 

normas específicas quanto ao uso, ocupação, utilização e ordenamento florestal, à escala regional, por

a promover e garantir a produção de bens e serviços e o desenvolvimento sustentado destes espaços. Dado 

o contexto urbano em que o presente projeto se insere, onde não estão presentes espaços florestais (sendo 

apenas pontuada por espaços verdes urba

em quaisquer condicionantes adicionais ao estudado no Estudo Prévio.

 

Também o Plano Nacional Integrado Energia-Clima 2030 (PNEC 2030), que constitui o principal instrumento 

de política energética e climática nacional para a próxima década e que foi recentemente aprovado pela 

de Conselho de Ministros n.º 53/2020, de 10 de julho, enquadra o setor dos Transportes no 

contexto das alterações climáticas, propondo medidas para redução das emissões de GEE face a 2005, de 

-se que o Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050 (RNC 20

aprovado anteriormente pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 107/2019 de 1 de julho, 

compromisso de alcançar a neutralidade carbónica em Portugal até 2050, que se traduz num balanço neutro 

entre emissões de gases com efeito de estufa (GEE) e o sequestro de carbono pelo uso do solo e florestas, 

como objetivo, a redução de emissões de GEE para Portugal entre 85 % e 90 % até 2050, face a 

2005, e a compensação das restantes emissões através do uso do solo e florestas. Refere

uma trajetória de redução de emissões entre 45 % e 55 % até 2030, e entre 65 % e 

muito positivo na perspetiva de diminuir a emissão de gases poluentes para a a

contribuindo a nível local para a melhoria da qualidade ambiental, mas também, de uma forma mais lata, 

contribuindo para o combate às alterações climáticas e descarbonização. 

PGRH Tejo e Ribeiras do Oeste 

Os PGRH são elaborados por ciclos de planeamento, sendo revistos e atualizados de seis em seis anos, 

estando em vigor o relativo ao 2.º ciclo de planeamento até ao final do ano de 2021. O Plano de Gestão da 

Região Hidrográfica do Tejo e Ribeiras Oeste (RH5) para o período 2016 – 2021 mantém

antes do início do período a que se refere o 3.º ciclo (2022

se na sua segunda fase (Questões Significativas da Gestão da Água (

se então os Projetos de PGRH que serão também sujeitos a consulta pública. 

o projeto é compatível com o atual PGRH-RH5, não sendo também 

o desenvolvimento e aprovação do PGRH-RH5 em revisão altere esta avaliação

Os PROF definem para os espaços florestais o quadro estratégico, as diretrizes de enquadramento e as 

normas específicas quanto ao uso, ocupação, utilização e ordenamento florestal, à escala regional, por

a promover e garantir a produção de bens e serviços e o desenvolvimento sustentado destes espaços. Dado 

o contexto urbano em que o presente projeto se insere, onde não estão presentes espaços florestais (sendo 

apenas pontuada por espaços verdes urbanos) as repercussões da aprovação deste plano não se repercutem 

em quaisquer condicionantes adicionais ao estudado no Estudo Prévio. 
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Clima 2030 (PNEC 2030), que constitui o principal instrumento 

de política energética e climática nacional para a próxima década e que foi recentemente aprovado pela 

53/2020, de 10 de julho, enquadra o setor dos Transportes no 

contexto das alterações climáticas, propondo medidas para redução das emissões de GEE face a 2005, de 

Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050 (RNC 2050), 

107/2019 de 1 de julho, que adota o 

compromisso de alcançar a neutralidade carbónica em Portugal até 2050, que se traduz num balanço neutro 

(GEE) e o sequestro de carbono pelo uso do solo e florestas, 

como objetivo, a redução de emissões de GEE para Portugal entre 85 % e 90 % até 2050, face a 

avés do uso do solo e florestas. Refere-se que para alcança 

uma trajetória de redução de emissões entre 45 % e 55 % até 2030, e entre 65 % e 

muito positivo na perspetiva de diminuir a emissão de gases poluentes para a atmosfera, 

contribuindo a nível local para a melhoria da qualidade ambiental, mas também, de uma forma mais lata, 

Os PGRH são elaborados por ciclos de planeamento, sendo revistos e atualizados de seis em seis anos, 

O Plano de Gestão da 

2021 mantém-se atualmente em 

antes do início do período a que se refere o 3.º ciclo (2022-2027). 

se na sua segunda fase (Questões Significativas da Gestão da Água (QSiGA)), 

RH5, não sendo também 

avaliação anteriormente 

Os PROF definem para os espaços florestais o quadro estratégico, as diretrizes de enquadramento e as 

normas específicas quanto ao uso, ocupação, utilização e ordenamento florestal, à escala regional, por forma 

a promover e garantir a produção de bens e serviços e o desenvolvimento sustentado destes espaços. Dado 

o contexto urbano em que o presente projeto se insere, onde não estão presentes espaços florestais (sendo 

nos) as repercussões da aprovação deste plano não se repercutem 
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No entanto e dado que simultaneamente o PROF prossegue uma abordagem multifuncional, integrando as 

seguintes funções gerais dos espaços florestais: a) Produção; b) Proteção; c) Conservação de habitats, de 

espécies da fauna e da flora e de geomonumentos; d) Silvopastorícia, caça e pesca em águas interiores; e) 

Recreio e valorização da paisagem; foram ainda analisados tanto o Re

verificando-se que não têm incidência na área de implantação do Projeto. Refira

território abrangido pelo PROF LVT corresponde ao município de Lisboa.

2.2.7 PROT-AML 

Nos termos do Plano Regional de Ordenament

mantêm-se as avaliações realizadas em sede de EIA, concluindo

seus objetivos e no seu conceito de transportes para a Área Metropolitana de Lisboa

De facto, e para esta fase de RECAPE, verifica

Lisboa e mais concretamente na Unidade Territorial 2 

AML refere (ponto 4.2.1) que para este núcleo ce

“Nesta área é importante considerar o desenvolvimento de uma forte conectividade da rede de TC, assente numa 

eficaz multimodalidade e no privilegiar das ligações directas, nomeadamente entre os principais centros de emprego 

e de comércio e as áreas mais densamente habitadas. Desejavelmente, dever

títulos multimodais que permitam a utilização indiferenciada de todos os modos de transporte à disposição da 

população. 

Para este núcleo central deverá se

grande capacidade, baseada na complementaridade entre o comboio, metropolitano e electric

implementar no horizonte temporal do PROTAML.

Deve ainda ser implementada um

central de Lisboa e favoreça a transferência modal para o TC nas estações do metropolitano e de eléctrico mais 

afastadas do centro”. 

Considera-se que o Projeto pela melhoria, exte

de Lisboa, neste caso do Sistema Metropolitano, vai de encontro ao preconizado 

especificamente para a UT e considerando cumulativamente que o PDM de Lisboa já considerou este Plano 

Regional, na sua Revisão. 

2.2.8 PDML 

Apesar das correções materiais e alterações posteriores ao EIA publicadas e nomeadamente 

Alteração por Adaptação aprovada em 2020

16 de Outubro, que republica o Regulamento do Plano)

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

Paisagístico) do Regulamento, a Planta de Ordenamento e a Planta de Condicionantes

 

No entanto e dado que simultaneamente o PROF prossegue uma abordagem multifuncional, integrando as 

dos espaços florestais: a) Produção; b) Proteção; c) Conservação de habitats, de 

espécies da fauna e da flora e de geomonumentos; d) Silvopastorícia, caça e pesca em águas interiores; e) 

Recreio e valorização da paisagem; foram ainda analisados tanto o Regulamento, como a Carta Síntese 

se que não têm incidência na área de implantação do Projeto. Refira

território abrangido pelo PROF LVT corresponde ao município de Lisboa. 

Nos termos do Plano Regional de Ordenamento do Território da Área Metropolitana de Lisboa (PROT

ações realizadas em sede de EIA, concluindo-se que o projeto em análise se enquadra nos 

e no seu conceito de transportes para a Área Metropolitana de Lisboa

e para esta fase de RECAPE, verifica-se que o projeto em análise se insere na Área Metropolitana de 

Lisboa e mais concretamente na Unidade Territorial 2 - Lisboa - Centro Metropolitano

AML refere (ponto 4.2.1) que para este núcleo central (raio de 10 km) que: 

“Nesta área é importante considerar o desenvolvimento de uma forte conectividade da rede de TC, assente numa 

eficaz multimodalidade e no privilegiar das ligações directas, nomeadamente entre os principais centros de emprego 

áreas mais densamente habitadas. Desejavelmente, dever-se-á caminhar para um sistema de 

títulos multimodais que permitam a utilização indiferenciada de todos os modos de transporte à disposição da 

Para este núcleo central deverá ser estudada, no âmbito do plano metropolitano de transportes (PMT), uma rede de 

grande capacidade, baseada na complementaridade entre o comboio, metropolitano e electric

implementar no horizonte temporal do PROTAML. 

Deve ainda ser implementada uma política de estacionamento que penalize o uso indiscriminado do TI na área 

central de Lisboa e favoreça a transferência modal para o TC nas estações do metropolitano e de eléctrico mais 

se que o Projeto pela melhoria, extensão e valorização do sistema geral de transportes da cidade 

de Lisboa, neste caso do Sistema Metropolitano, vai de encontro ao preconizado 

considerando cumulativamente que o PDM de Lisboa já considerou este Plano 

s correções materiais e alterações posteriores ao EIA publicadas e nomeadamente 

Alteração por Adaptação aprovada em 2020 (publicada através da Declaração de Retificação n.º

republica o Regulamento do Plano), que incide sobre o Regulamento, o

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 

do Regulamento, a Planta de Ordenamento e a Planta de Condicionantes
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No entanto e dado que simultaneamente o PROF prossegue uma abordagem multifuncional, integrando as 

dos espaços florestais: a) Produção; b) Proteção; c) Conservação de habitats, de 

espécies da fauna e da flora e de geomonumentos; d) Silvopastorícia, caça e pesca em águas interiores; e) 

gulamento, como a Carta Síntese 

se que não têm incidência na área de implantação do Projeto. Refira-se que apenas 0,8% do 

o do Território da Área Metropolitana de Lisboa (PROT-AML), 

o projeto em análise se enquadra nos 

e no seu conceito de transportes para a Área Metropolitana de Lisboa. 

se que o projeto em análise se insere na Área Metropolitana de 

Centro Metropolitano (UT2). Ora o PROT 

“Nesta área é importante considerar o desenvolvimento de uma forte conectividade da rede de TC, assente numa 

eficaz multimodalidade e no privilegiar das ligações directas, nomeadamente entre os principais centros de emprego 

á caminhar para um sistema de 

títulos multimodais que permitam a utilização indiferenciada de todos os modos de transporte à disposição da 

r estudada, no âmbito do plano metropolitano de transportes (PMT), uma rede de 

grande capacidade, baseada na complementaridade entre o comboio, metropolitano e electrico moderno a 

a política de estacionamento que penalize o uso indiscriminado do TI na área 

central de Lisboa e favoreça a transferência modal para o TC nas estações do metropolitano e de eléctrico mais 

nsão e valorização do sistema geral de transportes da cidade 

de Lisboa, neste caso do Sistema Metropolitano, vai de encontro ao preconizado no PROT-AML e 

considerando cumulativamente que o PDM de Lisboa já considerou este Plano 

s correções materiais e alterações posteriores ao EIA publicadas e nomeadamente da primeira 

(publicada através da Declaração de Retificação n.º 703/2020 de 

o Regulamento, o Anexos I (Planta 

e Lista de Planos de Urbanização e de Pormenor eficazes em vigor), II (Imóveis, conjuntos e sítios 

Municipal do Património Edificado e 

do Regulamento, a Planta de Ordenamento e a Planta de Condicionantes, nenhuma delas tem 
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incidência na área de implantação do Projeto

respetivas conclusões, conforme abaixo sintetizado

2.2.8.1 Ordenamento 

Foi analisado Regulamento e as plantas desagregadas 

decorrentes da primeira alteração por retificação e também da quinta alteração simplificada,

no Volume Peças Desenhadas.  

Assim e em síntese, verifica-se que se mantém a situação apresentada e analisada ao nível do Ordenamento

nomeadamente: 

 Qualificação de Espaço Urbano 

Em termos do uso do solo, o projeto

atravessando a categoria ‘Espaços de uso especial de i

designados como ‘Espaços de uso especial de infraestruturas’ e sendo a uma alteração sistemática 

introduzida ao Regulamento), correspondente a áreas ocupadas por instalações e serviços relativos a 

diferentes infraestruturas, incluindo infra

São ainda atravessadas as categorias

faixas envolventes às vias viárias existentes

traçado (Rede Viária Existente, ‘2.º Nível 

Por fim, são interferidas, mas apenas 

Traçado Urbano C’ (correspondem aos traçados de implantaç

edificados desde a segunda metade do século XX. Caracterizam

edifícios isolados, em forma de banda ou torre, e de grandes áreas livres que circundam as edificaçõe

‘Espaços de Uso Especial de Equipamentos’, nas áreas envolventes ao Estádio José Alvalade integradas no 

Complexo Alvalade XXI.  

Verifica-se assim que o projeto se desenvolve numa área 

sendo também compatível com as duas restan

 Sistema de Vistas (VDCG TXD P

A área de projeto e envolvente não é abrangida pelos ângulos de visão dos pontos dominantes ou 

qualquer dos outros subsistemas identificados 

 Acessibilidades e Transportes (VDCG

Em termos de sistema de acessibilidades, a rede do Metropolitano de Lisboa corresponde, juntamente 

com as redes da REFER, ao 1.º nível da Rede de Tr

 

incidência na área de implantação do Projeto, mantendo-se a anterior análise realizada em sede de EIA e 

nclusões, conforme abaixo sintetizado.  

plantas desagregadas atualizadas da Planta de Ordenamento 

decorrentes da primeira alteração por retificação e também da quinta alteração simplificada,

se que se mantém a situação apresentada e analisada ao nível do Ordenamento

 (VDCG TXD PE AMB LT3 000 DW 49011): 

o projeto desenvolve-se em Espaços Consolidados

Espaços de uso especial de infraestruturas estruturantes

designados como ‘Espaços de uso especial de infraestruturas’ e sendo a uma alteração sistemática 

, correspondente a áreas ocupadas por instalações e serviços relativos a 

diferentes infraestruturas, incluindo infraestruturas de transporte ferroviário e rodoviário, de entre outras.

categorias ‘Espaços verdes de enquadramento a infraestruturas’ associada às 

existentes, neste caso vias rodoviárias que são também atravessadas 

, ‘2.º Nível – Rede Rodoviária Municipal’).  

mas apenas marginalmente, as categorias ’Espaços Centrais e Residenciais 

correspondem aos traçados de implantação livre que abrangem tecidos urbanos 

tade do século XX. Caracterizam-se essencialmente pela implantação de 

edifícios isolados, em forma de banda ou torre, e de grandes áreas livres que circundam as edificaçõe

so Especial de Equipamentos’, nas áreas envolventes ao Estádio José Alvalade integradas no 

se desenvolve numa área especificamente afeta a

sendo também compatível com as duas restantes categorias de espaço com que interfere marginalmente.

PE AMB LT3 000 DW 49012): 

A área de projeto e envolvente não é abrangida pelos ângulos de visão dos pontos dominantes ou 

qualquer dos outros subsistemas identificados (vales, cumeadas ou frentes ribeirinhas).

VDCG TXD PE AMB LT3 000 DW 49013): 

Em termos de sistema de acessibilidades, a rede do Metropolitano de Lisboa corresponde, juntamente 

com as redes da REFER, ao 1.º nível da Rede de Transportes Coletivos, que é ordenada e hierarquizada de 
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se a anterior análise realizada em sede de EIA e 

atualizadas da Planta de Ordenamento do PDML, 

decorrentes da primeira alteração por retificação e também da quinta alteração simplificada, e que se juntam 

se que se mantém a situação apresentada e analisada ao nível do Ordenamento, 

Espaços Consolidados, maioritariamente 

nfraestruturas estruturantes’ (anteriormente 

designados como ‘Espaços de uso especial de infraestruturas’ e sendo a uma alteração sistemática 

, correspondente a áreas ocupadas por instalações e serviços relativos a 

estruturas de transporte ferroviário e rodoviário, de entre outras. 

‘Espaços verdes de enquadramento a infraestruturas’ associada às 

bém atravessadas pelo 

’Espaços Centrais e Residenciais – 

ão livre que abrangem tecidos urbanos 

se essencialmente pela implantação de 

edifícios isolados, em forma de banda ou torre, e de grandes áreas livres que circundam as edificações) e 

so Especial de Equipamentos’, nas áreas envolventes ao Estádio José Alvalade integradas no 

afeta ao seu uso e função, 

tes categorias de espaço com que interfere marginalmente. 

A área de projeto e envolvente não é abrangida pelos ângulos de visão dos pontos dominantes ou 

(vales, cumeadas ou frentes ribeirinhas). 

Em termos de sistema de acessibilidades, a rede do Metropolitano de Lisboa corresponde, juntamente 

ansportes Coletivos, que é ordenada e hierarquizada de 
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acordo com uma estratégia territorial de mobilidade que visa dotar a cidade de Lisboa de um sistema de 

transportes capaz de responder às principais necessidades de mobilidade dos residentes, trabalhado

visitantes.  

O projeto desenvolve-se na área de influência de um interface de passageiros de Nível 1 existente, que 

tem como função promover e facilitar a ligação de utentes entre diferentes modos de transporte. 

termos de acessibilidades e transpo

além da Rede do ML, de Rede Viária

afastada também de 3.º Nível, e

do projeto e associado à Rede Rodoviária Municipal de 2.º Nível 

Craveiro Lopes (2.ª Circular), zonas de ‘intersecções a estudar prioritariamente’.

Apesar do projeto concretizar a estratégia territorial de 

do ML e com a rede viária, interfaces e estacionamentos será inevitável, nomeadamente durante a 

construção, sendo devidamente mitigadas

 Condicionantes de Infraestruturas

Além das condicionantes impostas por instrumentos de planeamento, a Planta de Ordenamento inclui 

ainda as Condicionantes de Infraestruturas associadas ao Sistema de Drenagem e Linhas de Metro.

Assim e na área do projeto verifica

Proteção do Metro (Linhas Existentes e em Construção), corredor onde se desenvolve o presente projeto. 

Junto da Estação Campo Grande e para nascente, paralelamente aos vi

sistema intercetor existente. Já no troço final do VL2 são atravessados coletores da Rede Principal, que 

têm uma área de proteção associada. Todas estas situações são salvaguardas no âmbito dos Serviços 

Afetados. No caso do Coletor CI 1300, situado na 

dos pilares do VL2, e cuja profundidade impede o seu desvio definitivo, 

ao nível do projeto de execução do Viaduto

nomeadamente através da prévia confirmação da sua real posição

que tem associado, que obrigou à relocalização do pilar mais próximo 

uma distância segura, fundação que também foi dimensionada tendo em conta esta condicionante

 Riscos Naturais e Antrópicos

VDCG TXD PE AMB LT3 000

O Viaduto VL2 atravessa no seu troço final uma pequena mancha classificada como de 

vulnerabilidade às inundações, situação similar aos viadutos das Linhas Verde e Amarela existentes 

naquele local, bem como à zona da estação e via

particular importância dado o projeto desenvolver

 

acordo com uma estratégia territorial de mobilidade que visa dotar a cidade de Lisboa de um sistema de 

transportes capaz de responder às principais necessidades de mobilidade dos residentes, trabalhado

se na área de influência de um interface de passageiros de Nível 1 existente, que 

tem como função promover e facilitar a ligação de utentes entre diferentes modos de transporte. 

termos de acessibilidades e transportes verificam-se na zona de desenvolvimento do projeto a presença

Rede Viária, nomeadamente Rede Rodoviária Municipal de 2.º 

Nível, e de Estacionamentos – Zona A e Zona B. Refira

do projeto e associado à Rede Rodoviária Municipal de 2.º Nível – Avenida Padre Cruz/ 

, zonas de ‘intersecções a estudar prioritariamente’.

concretizar a estratégia territorial de mobilidade, as interferência

rede viária, interfaces e estacionamentos será inevitável, nomeadamente durante a 

ção, sendo devidamente mitigadas e articuladas no âmbito dos desvios de trânsito.

aestruturas (VDCG TXD PE AMB LT3 000 DW 49014

Além das condicionantes impostas por instrumentos de planeamento, a Planta de Ordenamento inclui 

ainda as Condicionantes de Infraestruturas associadas ao Sistema de Drenagem e Linhas de Metro.

do projeto verifica-se, além das Linhas de Metro existentes a delimitação da Zona de 

Proteção do Metro (Linhas Existentes e em Construção), corredor onde se desenvolve o presente projeto. 

ão Campo Grande e para nascente, paralelamente aos viadutos existentes, 

existente. Já no troço final do VL2 são atravessados coletores da Rede Principal, que 

têm uma área de proteção associada. Todas estas situações são salvaguardas no âmbito dos Serviços 

do Coletor CI 1300, situado na lateral da Avenida Padre Cruz

cuja profundidade impede o seu desvio definitivo, este encontra

execução do Viaduto e conforme atrás descrito (cap.3

nomeadamente através da prévia confirmação da sua real posição e ‘descoberta’ da

que obrigou à relocalização do pilar mais próximo de modo a que a fundação fique a 

fundação que também foi dimensionada tendo em conta esta condicionante

Riscos Naturais e Antrópicos (VDCG TXD PE AMB

000 DW 49016): 

O Viaduto VL2 atravessa no seu troço final uma pequena mancha classificada como de 

vulnerabilidade às inundações, situação similar aos viadutos das Linhas Verde e Amarela existentes 

naquele local, bem como à zona da estação e viadutos existentes para nascente e não assumindo de 

particular importância dado o projeto desenvolver-se em viaduto. 
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acordo com uma estratégia territorial de mobilidade que visa dotar a cidade de Lisboa de um sistema de 

transportes capaz de responder às principais necessidades de mobilidade dos residentes, trabalhadores e 

se na área de influência de um interface de passageiros de Nível 1 existente, que 

tem como função promover e facilitar a ligação de utentes entre diferentes modos de transporte. Em 

se na zona de desenvolvimento do projeto a presença, 

, nomeadamente Rede Rodoviária Municipal de 2.º Nível, e mais 

B. Refira-se ainda no limite da área 

Avenida Padre Cruz/ Avenida Marechal 

, zonas de ‘intersecções a estudar prioritariamente’. 

interferências com a própria rede 

rede viária, interfaces e estacionamentos será inevitável, nomeadamente durante a 

e articuladas no âmbito dos desvios de trânsito. 

49014): 

Além das condicionantes impostas por instrumentos de planeamento, a Planta de Ordenamento inclui 

ainda as Condicionantes de Infraestruturas associadas ao Sistema de Drenagem e Linhas de Metro. 

se, além das Linhas de Metro existentes a delimitação da Zona de 

Proteção do Metro (Linhas Existentes e em Construção), corredor onde se desenvolve o presente projeto. 

adutos existentes, identifica-se um 

existente. Já no troço final do VL2 são atravessados coletores da Rede Principal, que 

têm uma área de proteção associada. Todas estas situações são salvaguardas no âmbito dos Serviços 

lateral da Avenida Padre Cruz, no alinhamento de um 

este encontra-se salvaguardado 

descrito (cap.3-ponto 3.1.2.5), 

‘descoberta’ da galeria subterrânea 

de modo a que a fundação fique a 

fundação que também foi dimensionada tendo em conta esta condicionante. 

AMB LT3 000 DW 49015 e 

O Viaduto VL2 atravessa no seu troço final uma pequena mancha classificada como de moderada 

vulnerabilidade às inundações, situação similar aos viadutos das Linhas Verde e Amarela existentes 

dutos existentes para nascente e não assumindo de 
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Relativamente à vulnerabilidade sísmica dos solos, 

classificada de moderada vulnerabilidade. Refira

bem como a área imediatamente a norte dos 

elevada vulnerabilidade sísmica dos solos.

Tal como preconizado no PDML, no projeto são consideradas medidas de resistência estrutural 

antissísmica e nomeadamente na conceção, definição das ações e ver

soluções preconizadas é tida em consideração a regulame

EC8 (EC8, NP EN 1998 Projeto de estruturas para resistência aos sismos

 Estrutura Ecológica Municipal (VDCG

Os novos viadutos (VL2) atravessam

Integrada e correspondentes aos espaços verdes envolventes às vias de circulação rodoviária existentes 

(Espaços Verdes de Enquadramento a Infraestruturas). Parte destes ‘espaços verdes’ são coincidentes com 

manchas mais estreitas do ‘sistema húmido’ integrado na Estrutura Ecológica Fundamental, tal como a 

estação e os viadutos existentes para nascente

identificado na vulnerabilidade às inundações no âmbito dos Riscos Naturais e Antrópicos. 

sistema húmido integra (Artigo 13.º do PDM) “

aberto, áreas adjacentes, bacias de retenção de águas pluviais, zonas de ressurgências hídricas, zonas 

aluvionares e zonas sujeitas a inundações

Dadas as pequenas áreas atravessadas e o tipo de projeto em viaduto, a interferência com a Estrutura 

Ecológica Municipal não condiciona o seu desenvolvimento.

Foi ainda elaborada a Síntese de Ordenamento (

maior detalhe os aspetos de maior relevância atrás identificados na área de incidência do Projeto.

2.2.8.2 Condicionantes, Servidões Administrativas e Restrições de Utilidade Pública

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 fo

PDML. Refira-se que relativamente a servidões administrativas e restrições de utilidade pública, e além de 

outras alterações ao PDML, foram agora incluídas as 

Nacional e o Arvoredo classificado de interesse municipal

A informação recolhida teve por base a informação

Condicionantes, verificando-se não ter

mantendo-se válida a análise realizada em sede 

que permitem verificar a manutenção da situação na área de incidência do projeto, bem como

ocorridas na área de enquadramento mais alargada

 

Relativamente à vulnerabilidade sísmica dos solos, os novos viadutos desenvolvem

classificada de moderada vulnerabilidade. Refira-se que a estação e viadutos existentes para nascente, 

bem como a área imediatamente a norte dos novos viadutos, se encontra classificada como de muito 

elevada vulnerabilidade sísmica dos solos. 

Tal como preconizado no PDML, no projeto são consideradas medidas de resistência estrutural 

antissísmica e nomeadamente na conceção, definição das ações e verificação da segurança estrutural das 

soluções preconizadas é tida em consideração a regulamentação em vigor, nomeadamente o Eurocódigo 

Projeto de estruturas para resistência aos sismos, na sua versão atualizada

VDCG TXD PE AMB LT3 000 DW 49017): 

atravessam, num pequeno troço, ‘espaços verdes’ da Estrutura Ecológica 

Integrada e correspondentes aos espaços verdes envolventes às vias de circulação rodoviária existentes 

s de Enquadramento a Infraestruturas). Parte destes ‘espaços verdes’ são coincidentes com 

manchas mais estreitas do ‘sistema húmido’ integrado na Estrutura Ecológica Fundamental, tal como a 

estação e os viadutos existentes para nascente que se desenvolvem sobre este 

identificado na vulnerabilidade às inundações no âmbito dos Riscos Naturais e Antrópicos. 

sistema húmido integra (Artigo 13.º do PDM) “(…) as áreas correspondentes a linhas de drenagem a céu 

ntes, bacias de retenção de águas pluviais, zonas de ressurgências hídricas, zonas 

aluvionares e zonas sujeitas a inundações”.  

áreas atravessadas e o tipo de projeto em viaduto, a interferência com a Estrutura 

não condiciona o seu desenvolvimento. 

Foi ainda elaborada a Síntese de Ordenamento (VDCG TXD PE AMB LT3 000 DW 49010

maior detalhe os aspetos de maior relevância atrás identificados na área de incidência do Projeto.

idões Administrativas e Restrições de Utilidade Pública 

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 fo

se que relativamente a servidões administrativas e restrições de utilidade pública, e além de 

outras alterações ao PDML, foram agora incluídas as Áreas sujeitas ao regime jurídico da Reserva Ecológica 

sificado de interesse municipal. 

A informação recolhida teve por base a informação atualizada do PDML e nomeadamente da 

r havido alterações neste âmbito na zona de incidência

análise realizada em sede de EIA. São apresentadas as respetivas 

permitem verificar a manutenção da situação na área de incidência do projeto, bem como

na área de enquadramento mais alargada. Foi ainda elaborada, tal como para o Ordenamento, 
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os novos viadutos desenvolvem-se numa área 

se que a estação e viadutos existentes para nascente, 

novos viadutos, se encontra classificada como de muito 

Tal como preconizado no PDML, no projeto são consideradas medidas de resistência estrutural 

ificação da segurança estrutural das 

ntação em vigor, nomeadamente o Eurocódigo 

, na sua versão atualizada). 

‘espaços verdes’ da Estrutura Ecológica 

Integrada e correspondentes aos espaços verdes envolventes às vias de circulação rodoviária existentes 

s de Enquadramento a Infraestruturas). Parte destes ‘espaços verdes’ são coincidentes com 

manchas mais estreitas do ‘sistema húmido’ integrado na Estrutura Ecológica Fundamental, tal como a 

 e conforme já atrás 

identificado na vulnerabilidade às inundações no âmbito dos Riscos Naturais e Antrópicos. Note-se que o 

(…) as áreas correspondentes a linhas de drenagem a céu 

ntes, bacias de retenção de águas pluviais, zonas de ressurgências hídricas, zonas 

áreas atravessadas e o tipo de projeto em viaduto, a interferência com a Estrutura 

49010), que apresenta em 

maior detalhe os aspetos de maior relevância atrás identificados na área de incidência do Projeto. 

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 presente 

se que relativamente a servidões administrativas e restrições de utilidade pública, e além de 

Áreas sujeitas ao regime jurídico da Reserva Ecológica 

e nomeadamente da Planta de 

incidência do projeto e 

respetivas Peças Desenhadas, 

permitem verificar a manutenção da situação na área de incidência do projeto, bem como as alterações 

Foi ainda elaborada, tal como para o Ordenamento, 
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uma carta Síntese de Condicionantes (onde se juntam as Condicionantes de Infraestruturas incluídas na 

Planta de Ordenamento) na área de projeto 

apresenta nas Peças Desenhadas

Em síntese, com base nas plantas desagregadas da Planta de Condicionantes,

incidência do projeto as servidões administrativas e restrições de utilidade pública condicionantes a seguir 

apresentadas, divididas entre “Gerais” (correspondente às incluídas em I) 

(correspondente às incluídas em II).

 Gerais (VDCG TXD PE AMB

O projeto desenvolve-se no interior da área de

com o descrito no EIA, especificamente 

Proteção de Rádio-Ajudas. No entanto

naquela zona e com idênticas 

existentes), não haverá qualquer situação distinta face à atualmente existente. Na

seja necessária a utilização e instalação de gruas ou outro

constituir obstáculos distintos face à envolvente, 

do projeto, deverão submetidos à 

os respetivos pedidos. 

O projeto e nomeadamente o VL2,

no Subsistema Adutor do Sistema de Infraestruturas de Abastecimento de Água

abrigo de uma galeria de proteção em betão armado

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:

do PDML). Nas áreas de proteçã

infraestruturas compatíveis que sejam admitidas pela entidade gestora e estando esta situação 

salvaguardada ao nível do projeto 

3.1.2.5), nomeadamente pela definição

adequado afastamento dos apoios 

com esta infraestrutura, ou seja, 

Fora da área de incidência do projeto, mas ainda dentro da sua 

a presença de servidões associadas 

Proteção de Hospitais’ e de ‘exemplares de interesse municipal’ e respetivas ‘áreas de proteção’, 

integrados no Arvoredo de interesse municipal CML

Valente (terceira ‘Zona de Proteção de Hospitais’, já mais distante para norte) refere

exemplar isolado integrado no 

Fitomonumentos’ associada (não revista pelo ICNF).

 

carta Síntese de Condicionantes (onde se juntam as Condicionantes de Infraestruturas incluídas na 

Planta de Ordenamento) na área de projeto (VDCG TXD AP AMB LT3 000 DW

s Peças Desenhadas. 

ase nas plantas desagregadas da Planta de Condicionantes,

incidência do projeto as servidões administrativas e restrições de utilidade pública condicionantes a seguir 

tre “Gerais” (correspondente às incluídas em I) 

(correspondente às incluídas em II).  

AMB LT3 000 DW 49018): 

se no interior da área de Servidão do Aeroporto Humberto Delgado

especificamente na Zona de Intervenção do Aeroporto de Lisboa 

No entanto, e integrando-se os viadutos projet

e com idênticas cotas (já que se tratam de viadutos de pequena extensão e de 

não haverá qualquer situação distinta face à atualmente existente. Na

o e instalação de gruas ou outros equipamentos temporários

nstituir obstáculos distintos face à envolvente, em fase anterior à sua instalação

rão submetidos à Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANA/ANAC)

O projeto e nomeadamente o VL2, atravessa ainda a Adutora de Vila Franca de Xira 

Sistema de Infraestruturas de Abastecimento de Água

abrigo de uma galeria de proteção em betão armado. Esta conduta determina uma área de 

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 

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 

projeto de execução dos Viadutos e conforme atrás descrito (cap.3

, nomeadamente pela 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-se a uma distância segura entre dois pilares)

do projeto, mas ainda dentro da sua área geral de enquadramento referem

a presença de servidões associadas a um ‘Marco Geodésico’ (Campo Grande)

e de ‘exemplares de interesse municipal’ e respetivas ‘áreas de proteção’, 

Arvoredo de interesse municipal CML. Ainda na zona de proteção do Hospital Pulido 

Valente (terceira ‘Zona de Proteção de Hospitais’, já mais distante para norte) refere

exemplar isolado integrado no Arvoredo de interesse público ICNF, bem como a ‘área de proteção dos 

itomonumentos’ associada (não revista pelo ICNF). 
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carta Síntese de Condicionantes (onde se juntam as Condicionantes de Infraestruturas incluídas na 

DW 49009), que também se 

ase nas plantas desagregadas da Planta de Condicionantes, identificam-se na área de 

incidência do projeto as servidões administrativas e restrições de utilidade pública condicionantes a seguir 

tre “Gerais” (correspondente às incluídas em I) e “Património Cultural” 

Servidão do Aeroporto Humberto Delgado, e de acordo 

na Zona de Intervenção do Aeroporto de Lisboa - Zona de 

se os viadutos projetados com os já existentes 

pequena extensão e de ligação aos 

não haverá qualquer situação distinta face à atualmente existente. Na fase de construção, caso 

equipamentos temporários que possam 

à sua instalação, e além da submissão 

Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANA/ANAC) os processos com 

dutora de Vila Franca de Xira – Telheiras, integrada 

Sistema de Infraestruturas de Abastecimento de Água e que se encontra ao 

determina uma área de proteção 

definida por um cilindro envolvente, cujo eixo é o da tubagem respetiva, e pela sua projeção vertical até à 

a face do cilindro fica afastada 3 metros dos eixos (artigo 35.º 

o é interdita a urbanização e a edificação, com exceção de outras 

infraestruturas compatíveis que sejam admitidas pela entidade gestora e estando esta situação 

e conforme atrás descrito (cap.3-ponto 

, solução que assegure um 

para evitar qualquer interferência 

cia segura entre dois pilares). 

de enquadramento referem-se 

(Campo Grande), a três hospitais ‘Zona de 

e de ‘exemplares de interesse municipal’ e respetivas ‘áreas de proteção’, 

. Ainda na zona de proteção do Hospital Pulido 

Valente (terceira ‘Zona de Proteção de Hospitais’, já mais distante para norte) refere-se a existência de um 

, bem como a ‘área de proteção dos 
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 Património Cultural (VDCG TXD

Em termos de Imóveis, conjuntos e sítios classificados e em vias de classificação e respetivas zonas gerais e 

zonas especiais de proteção, na zona mai

inalterada, identificando-se, para poente, o Convento e Igreja de Nossa Senhora da Porta do Céu

PDML 73701), classificado como Monumento de Interesse Público e respetiva Zona Especial d

Para sul da área de projeto, encontram

Quinta da Pimenta (Código PDML 3215

associadas as respetivas Zonas de Proteção

Refira-se que no atual PDML se verificam algumas alterações

da área de incidência do projeto, para sul e nascente, nomeadamente pela classificação de anteriores 

Imóveis em Vias de Classificação como 

Proteção associadas. Para sul identificam

Proteção de Imóveis (DGCP). Já para norte encontram

Municipal e respetiva Zona de Proteção de Imóveis em Vias para Interesse Municipal

2.2.9 Planos de Pormenor e de Urbanização

Os planos de pormenor (Alvalade XXI) e de urbanização (Alto do Lumiar) na área envolvente ao projeto 

mantêm-se inalterados, sendo apresentada a sua delimitação 

(VDCG TXD PE AMB LT3 000 DW 49020

Refira-se ainda para a área de projeto

elaboração do “Plano de Pormenor da Cidade Universitária”

foi posteriormente revogada, em 26 de outubro de 2016, por deliberação em reunião camarária (revogação 

da deliberação que determinou o início do procedimento de elaboração do Plano de Pormenor da Cidade 

Universitária de Lisboa). Nessa mesma reunião foi aprovado o início da elaboração do “Plano de Urbanização 

da Cidade Universitária de Lisboa”. Todas estas deliberações, bem como a respetiva área de intervenção do 

“Plano de Urbanização da Cidade Universitária de

de 14 de novembro (DR218 IIS) e encontrando

desenho VDCG TXD PE AMB LT3 000 DW

2.2.10 EMAAC  

Conforme atrás já descrito para o ENAAC 2020

Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas 2017, na perspetiva de diminuir a emissão de 

gases poluentes para a atmosfera, contribuindo a nível local para a melhoria da qualidade ambiental, m

também, de uma forma mais lata, contribuindo para o combate às alterações climáticas.

 

TXD PE AMB LT3 000 DW 49019): 

Imóveis, conjuntos e sítios classificados e em vias de classificação e respetivas zonas gerais e 

a zona mais próxima da área implantação do projeto, a situação mantém

se, para poente, o Convento e Igreja de Nossa Senhora da Porta do Céu

, classificado como Monumento de Interesse Público e respetiva Zona Especial d

ncontram-se o Palácio do Conde de Vimioso (Código PDML

3215), ambos classificados como Imóvel de Interesse Público e que têm 

associadas as respetivas Zonas de Proteção dos Imóveis. 

verificam algumas alterações na zona do Campo Grande, mas 

da área de incidência do projeto, para sul e nascente, nomeadamente pela classificação de anteriores 

como Monumentos de Interesse Público e respetivas Zonas Especiais de 

. Para sul identificam-se novos Imóveis em Vias de Classificação e respetivas Zonas de 

. Já para norte encontram-se ainda novos Imóveis em Vias par

e respetiva Zona de Proteção de Imóveis em Vias para Interesse Municipal 

Planos de Pormenor e de Urbanização 

Os planos de pormenor (Alvalade XXI) e de urbanização (Alto do Lumiar) na área envolvente ao projeto 

ados, sendo apresentada a sua delimitação nas Peças Desenhadas

20). 

para a área de projeto que, tal como apresentado no EIA, apesar de estar prevista a 

elaboração do “Plano de Pormenor da Cidade Universitária” (através da Deliberação n.º 133/CM/2010), esta 

foi posteriormente revogada, em 26 de outubro de 2016, por deliberação em reunião camarária (revogação 

da deliberação que determinou o início do procedimento de elaboração do Plano de Pormenor da Cidade 

rsitária de Lisboa). Nessa mesma reunião foi aprovado o início da elaboração do “Plano de Urbanização 

da Cidade Universitária de Lisboa”. Todas estas deliberações, bem como a respetiva área de intervenção do 

“Plano de Urbanização da Cidade Universitária de Lisboa” foram publicadas através do Aviso n.º

4 de novembro (DR218 IIS) e encontrando-se, a delimitação deste plano em elaboração, no mesmo 

DW 49020. 

Conforme atrás já descrito para o ENAAC 2020 e PNEC 2030, o projeto é muito positivo relativamente à 

Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas 2017, na perspetiva de diminuir a emissão de 

gases poluentes para a atmosfera, contribuindo a nível local para a melhoria da qualidade ambiental, m

também, de uma forma mais lata, contribuindo para o combate às alterações climáticas. 
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Imóveis, conjuntos e sítios classificados e em vias de classificação e respetivas zonas gerais e 

s próxima da área implantação do projeto, a situação mantém-se 

se, para poente, o Convento e Igreja de Nossa Senhora da Porta do Céu (Código 

, classificado como Monumento de Interesse Público e respetiva Zona Especial de Proteção. 

Código PDML 3324) e Casa da 

), ambos classificados como Imóvel de Interesse Público e que têm 

na zona do Campo Grande, mas já distantes 

da área de incidência do projeto, para sul e nascente, nomeadamente pela classificação de anteriores 

e respetivas Zonas Especiais de 

se novos Imóveis em Vias de Classificação e respetivas Zonas de 

se ainda novos Imóveis em Vias para Interesse 

 (CML). 

Os planos de pormenor (Alvalade XXI) e de urbanização (Alto do Lumiar) na área envolvente ao projeto 

nas Peças Desenhadas 

que, tal como apresentado no EIA, apesar de estar prevista a 

(através da Deliberação n.º 133/CM/2010), esta 

foi posteriormente revogada, em 26 de outubro de 2016, por deliberação em reunião camarária (revogação 

da deliberação que determinou o início do procedimento de elaboração do Plano de Pormenor da Cidade 

rsitária de Lisboa). Nessa mesma reunião foi aprovado o início da elaboração do “Plano de Urbanização 

da Cidade Universitária de Lisboa”. Todas estas deliberações, bem como a respetiva área de intervenção do 

Lisboa” foram publicadas através do Aviso n.º 14050/2016 

se, a delimitação deste plano em elaboração, no mesmo 

é muito positivo relativamente à 

Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas 2017, na perspetiva de diminuir a emissão de 

gases poluentes para a atmosfera, contribuindo a nível local para a melhoria da qualidade ambiental, mas 
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Relativamente a esta estratégia municipal mantém

nomeadamente no que se refere à adaptação às alterações climáticas

a CML tem vindo a considerar esta estratégia ao nível das orientações para integração da adaptação no 

planeamento e na gestão e nomeadamente 

municipal e particularmente no ordenamento do território e urbanismo, 

compatível com esta Estratégia. 

2.2.11 PEDUC  

O Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU) do Municípi

relevância na área de projeto as ligações cicláveis e o interface, que integram o Plano de Mobilidade Urbana 

Sustentável. O projeto dos viadutos foi total

detalhadamente descrito. 

2.3 ALTERAÇÕES EFETUADAS AO PROJETO

As alterações efetuadas ao projeto

 Deslocalização dos atuais 

de 16,5 m e consequente 

extensão, para nascente

reposição de escadas de emergência, acesso à Zona Técnica e 

nova sala de baterias), em viaduto 

 Intervenção de reforço estrutural dos pórticos 

também situados imediatamente a nascente da estação, 

nas próprias estruturas dos pórticos

pilares robustos, colocados na extremidade dos 

Em termos de conformidade d

territorial, servidões e restrições de utilidade pública e outros instrumentos relevante

muito localizado e de manutenção dos u

realizada em sede de EIA e atualizada nos pontos anteriores, em nada altera as caracterizações, avaliações e 

conclusões apresentadas. 

De fato e em termos de instrumentos 

aos instrumentos de âmbito municipal

Inclusive, no que se refere ao PDML, com um âmbito e cartografia que permite uma análise mais localizada, 

estas alterações de projeto são visíveis na cartografia já anteriormente identificada e apresentada

Desenhadas, verificando-se que 

também das Condicionantes. 

 

Relativamente a esta estratégia municipal mantém-se as demais considerações já feitas anteriormente, 

nomeadamente no que se refere à adaptação às alterações climáticas e considerando cumulativamente que 

tem vindo a considerar esta estratégia ao nível das orientações para integração da adaptação no 

planeamento e na gestão e nomeadamente na integração das opções de adaptação nos IGT de âmbito 

municipal e particularmente no ordenamento do território e urbanismo, sendo o projeto totalmente 

O Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU) do Município de Lisboa tem como aspetos de maior 

relevância na área de projeto as ligações cicláveis e o interface, que integram o Plano de Mobilidade Urbana 

Sustentável. O projeto dos viadutos foi totalmente compatibilizado com estes projetos, conforme atrás 

EFETUADAS AO PROJETO 

As alterações efetuadas ao projeto, não contempladas anteriormente nesta análise

dos atuais cais sul e central da estação (com uma extensão total de 105

e consequente prolongamento da atual Estação Campo Grande

extensão, para nascente (incluindo a remodelação funcional do corpo adjacente, que permitirá a 

reposição de escadas de emergência, acesso à Zona Técnica e instalação 

em viaduto e com apoios sobre o passeio da Rua Cipriano Dourado

de reforço estrutural dos pórticos longitudinais de amarração do tabuleiro 

também situados imediatamente a nascente da estação, sendo neste caso 

dos pórticos existentes (constituídos, além do batente, por uma viga e dois 

pilares robustos, colocados na extremidade dos viadutos). 

Em termos de conformidade destas alterações efetuadas ao projeto com os 

territorial, servidões e restrições de utilidade pública e outros instrumentos relevante

muito localizado e de manutenção dos usos e funções atuais, verifica-se que face à análise anteriormente 

realizada em sede de EIA e atualizada nos pontos anteriores, em nada altera as caracterizações, avaliações e 

De fato e em termos de instrumentos de âmbito nacional e regional todas as análises se mantêm. 

aos instrumentos de âmbito municipal, também as análises anteriormente apresentadas se mantêm. 

Inclusive, no que se refere ao PDML, com um âmbito e cartografia que permite uma análise mais localizada, 

terações de projeto são visíveis na cartografia já anteriormente identificada e apresentada

se que se mantém a situação apresentada e analisada ao nível do Ordenamento
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se as demais considerações já feitas anteriormente, 

considerando cumulativamente que 

tem vindo a considerar esta estratégia ao nível das orientações para integração da adaptação no 

na integração das opções de adaptação nos IGT de âmbito 

sendo o projeto totalmente 

tem como aspetos de maior 

relevância na área de projeto as ligações cicláveis e o interface, que integram o Plano de Mobilidade Urbana 

mente compatibilizado com estes projetos, conforme atrás 

nesta análise, correspondem à: 

(com uma extensão total de 105 m) em cerca 

Estação Campo Grande nessa zona e mesma 

(incluindo a remodelação funcional do corpo adjacente, que permitirá a 

instalação do Posto de Tração e uma 

sobre o passeio da Rua Cipriano Dourado;  

longitudinais de amarração do tabuleiro dos viadutos, 

neste caso a intervenção localizada 

(constituídos, além do batente, por uma viga e dois 

s alterações efetuadas ao projeto com os instrumentos de gestão 

territorial, servidões e restrições de utilidade pública e outros instrumentos relevantes, e dado o seu caráter 

face à análise anteriormente 

realizada em sede de EIA e atualizada nos pontos anteriores, em nada altera as caracterizações, avaliações e 

e regional todas as análises se mantêm. Quanto 

, também as análises anteriormente apresentadas se mantêm. 

Inclusive, no que se refere ao PDML, com um âmbito e cartografia que permite uma análise mais localizada, 

terações de projeto são visíveis na cartografia já anteriormente identificada e apresentada nas Peças 

se mantém a situação apresentada e analisada ao nível do Ordenamento e 
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Em termos de Ordenamento, e considerando o mesmo desdobramento atrás apresentado, tem

prolongamento da estação se desenvolve em espaços consolidados, inserindo

viadutos para poente, na categoria ‘Espaços de uso especial de infraestruturas estruturant

os pórticos a reforçar em ’Espaços Centrais e Residenciais 

Urbano. VDCG TXD PE AMB LT3 000 DW

Nenhuma das alterações de projeto 

(VDCG TXD PE AMB LT3 000 DW 49012

intervenção, na área de influência de um interface de passageiros de Nível 1 existente

– Zona A em termos de Acessibilidades e Transportes

Como Condicionantes de Infraestruturas (

estação e pórticos (lado sul) e continuando para nascente, um sistema intercetor existente

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

moderada vulnerabilidade às inundações

VDCG TXD PE AMB LT3 000 DW 49015)

Estrutura Ecológica Municipal (VDCG TXD

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. 

Ainda em termos de Riscos Naturai

alterações, tal como a atual estação e viadutos para nascente, 

vulnerabilidade sísmica dos solos. Refira

pórticos decorre exatamente da necessidade de se impor 

totalidade do esforço sísmico ditado pelo Eurocódig

longitudinais de amarração dos tabuleiros dos viaduto

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 A

Humberto Delgado (VDCG TXD PE AMB

termos de Património Cultural (VDCG

próximas do Palácio do Conde de Vimioso (3324), classific

Zonas de Proteção dos Imóveis (DGPC).

Por fim, também se mantém a análise relativamente aos planos de urbanização 

(VDCG TXD PE AMB LT3 000 DW 49020

situado mais próximo destes dois locais.

 

e considerando o mesmo desdobramento atrás apresentado, tem

prolongamento da estação se desenvolve em espaços consolidados, inserindo-se, tal como os novos 

categoria ‘Espaços de uso especial de infraestruturas estruturant

os pórticos a reforçar em ’Espaços Centrais e Residenciais – Traçado Urbano C’ (Qualifica

DW 49011). 

de projeto são abrangidas pelo Sistema de Vistas

49012), situando-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

Como Condicionantes de Infraestruturas (VDCG TXD PE AMB LT3 000 DW 49014) identifica

estação e pórticos (lado sul) e continuando para nascente, um sistema intercetor existente

s 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

derada vulnerabilidade às inundações (Riscos Naturais e Antrópicos 

). Da mesma forma e coincidentes com estas áreas em termos de 

TXD PE AMB LT3 000 DW 49017), estas áreas integram

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 

Ainda em termos de Riscos Naturais e Antrópicos (VDCG TXD PE AMB LT3 000 DW

l 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 estrutur

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 

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 se identifica a área de Servidão do A

AMB LT3 000 DW 49018), tal como ao longo de todo o projeto. Em 

VDCG TXD PE AMB LT3 000 DW 49019), as intervenções situam

próximas do Palácio do Conde de Vimioso (3324), classificado como Imóvel de Interesse Público e respetiva 

Zonas de Proteção dos Imóveis (DGPC). 

Por fim, também se mantém a análise relativamente aos planos de urbanização 

20), nomeadamente ao Plano de Urbanização do Alto do Lumiar, 

ituado mais próximo destes dois locais. 
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e considerando o mesmo desdobramento atrás apresentado, tem-se que o 

se, tal como os novos 

categoria ‘Espaços de uso especial de infraestruturas estruturantes’ e situando-se 

(Qualificação de Espaço 

são abrangidas pelo Sistema de Vistas de Lisboa 

, tal como a restante 

e de Estacionamentos 

49013). 

) identifica-se, ao longo da 

estação e pórticos (lado sul) e continuando para nascente, um sistema intercetor existente. Note-se que 

s alterações, tal 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 

(Riscos Naturais e Antrópicos 

Da mesma forma e coincidentes com estas áreas em termos de 

), 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 

DW 49016), todas as 

em área de muito elevada 

se neste último aspeto que o projeto de reforço estrutural dos 

uma capacidade resistente capaz de absorver a 

EC8, o que obriga ao reforço dos pórticos 

s, 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 Aeroporto 

), tal como ao longo de todo o projeto. Em 

), as intervenções situam-se mais 

ado como Imóvel de Interesse Público e respetiva 

Por fim, também se mantém a análise relativamente aos planos de urbanização 

), nomeadamente ao Plano de Urbanização do Alto do Lumiar, 
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2.4 OUTRAS ALTERAÇÕES NO TERRITÓRIO

Além da atualização dos Instrumentos de Gestão Territorial e da conformidade do projeto de execução com 

os mesmos, considerou-se ainda de interesse avaliar n

de implantação do projeto, entretanto ocorridas

Assim, destaca-se na área de implantação do projeto

âmbito da Modernização do Interface Campo Grande, 

entretanto concluída e estando já em operação desde o final do ano de 2020

carreiras intermunicipais e regionais, 

da Estação Campo Grande) foi deslocado para poente da Estação Campo Grande.

Em sede de EIA, a construção do

Prévio, estes novos viadutos e a sua implantação foi oportunamente articulada com o Novo Terminal

Rodoviário, estando ambos os projetos compatibilizados. 

zona, ainda associadas a este interface

como seja a Rua Cipriano Dourado junto à qual

estação, e a relocalização de paragens e estacionamentos, 

Esta compatibilização e articulação, com o 

do interface, foram mantidas ao longo do desenvolvimento dos estudos e projetos, 

devidamente refletidas nas peças

com exceção dos já esperados relativos à fase de construção.

Foto 7 – Novo Terminal Rodoviário na zona de inserção do novo viaduto VL1

  

 

NO TERRITÓRIO 

Além da atualização dos Instrumentos de Gestão Territorial e da conformidade do projeto de execução com 

se ainda de interesse avaliar neste capítulo outras “Alterações do Território” na área 

entretanto ocorridas.  

se na área de implantação do projeto, e promovido pela Câmara Municipal de Lisboa no 

âmbito da Modernização do Interface Campo Grande, o Novo Terminal Rodov

e estando já em operação desde o final do ano de 2020

carreiras intermunicipais e regionais, cujo Antigo Terminal (anteriormente localizado imediatamente a norte 

foi deslocado para poente da Estação Campo Grande. 

o Novo Terminal ainda não tinha sido iniciada, mas desde 

, estes novos viadutos e a sua implantação foi oportunamente articulada com o Novo Terminal

Rodoviário, estando ambos os projetos compatibilizados. Também as outras intenções de construção nesta 

a este interface, incluindo as vias rodoviárias envolventes à Estação Campo Grande, 

priano Dourado junto à qual serão instalados os apoios 

, e a relocalização de paragens e estacionamentos, encontram-se já compatibilizados.

e articulação, com o novo Terminal Rodoviário e demais zonas em conversão na área 

ao longo do desenvolvimento dos estudos e projetos, 

devidamente refletidas nas peças projeto de execução, não sendo esperados impactes adicionais do projeto

com exceção dos já esperados relativos à fase de construção. 

Novo Terminal Rodoviário na zona de inserção do novo viaduto VL1
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Além da atualização dos Instrumentos de Gestão Territorial e da conformidade do projeto de execução com 

“Alterações do Território” na área 

e promovido pela Câmara Municipal de Lisboa no 

ovo Terminal Rodoviário, cuja construção foi 

e estando já em operação desde o final do ano de 2020. Trata-se do terminal das 

cujo Antigo Terminal (anteriormente localizado imediatamente a norte 

 

ainda não tinha sido iniciada, mas desde logo, no Estudo 

, estes novos viadutos e a sua implantação foi oportunamente articulada com o Novo Terminal 

Também as outras intenções de construção nesta 

, incluindo as vias rodoviárias envolventes à Estação Campo Grande, 

 para o prolongamento da 

compatibilizados. 

Terminal Rodoviário e demais zonas em conversão na área 

ao longo do desenvolvimento dos estudos e projetos, encontrando-se 

projeto de execução, não sendo esperados impactes adicionais do projeto, 

 

Novo Terminal Rodoviário na zona de inserção do novo viaduto VL1 
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3. ANÁLISE DAS QUESTÕES LEVANTADAS EM SEDE D

PROCEDIMENTO DE AIA 

No âmbito da Consulta a Entidades Externas desenvolvida no decorrer do processo de AIA, em fase de 

Estudo Prévio, foram solicitados pareceres a

complementar a análise da CA, nomeadamente:

 Câmara Municipal de Lisboa (CML);

 Infraestruturas de Portugal, S.A. (IP);

 Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANA/ANAC);

 Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional (DGRDN);

 Lisboagás GDL - Sociedade Distribuidora de Gás Natural de Lisboa, S.A.;

 Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM);

 Empresa Portuguesa das Águas Livres, S.A. (EPAL);

 Eletricidade de Portugal e Rede Elétrica Nacional (EDP/REN).

No entanto, destas apenas foram recebidos pareceres de quatro entidades

REN. 

Da Consulta Pública resultaram 197 exposições, recebidas de diferentes proveniências, nomeadamente:

 Entidades da Administração Central:

- DG Território – Direção-Geral do Território; 

- EMFA – Estado-Maior da Força Aérea;

- IMT - Instituto da Mobilidade e dos Trans

- Turismo de Portugal. 

 Entidades da Administração Local:

- Câmara Municipal de Odivelas;

- Junta de Freguesia de Estrela.

 Organização não-governamental de Ambiente:

- CPADA - Confederação Portuguesa das Associações de Defesa do Ambiente; 

- Geota - Grupo de Estudos de Ordenamento do Território e Ambiente.

 Associações e outros Movimentos da Sociedade Civil:

- Comissão de Trabalhadores do Metropolitano de Lisboa;

- Comissão de Utentes dos Transportes de Lisboa;

 

LEVANTADAS EM SEDE DE CONSULTA PÚBLICA N

No âmbito da Consulta a Entidades Externas desenvolvida no decorrer do processo de AIA, em fase de 

solicitados pareceres a nove entidades, dadas as afetações em causa e de forma a 

nomeadamente: 

Municipal de Lisboa (CML); 

Infraestruturas de Portugal, S.A. (IP); 

Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANA/ANAC); 

Geral de Recursos da Defesa Nacional (DGRDN); 

Sociedade Distribuidora de Gás Natural de Lisboa, S.A.; 

ional de Comunicações (ANACOM); 

Empresa Portuguesa das Águas Livres, S.A. (EPAL); 

Rede Elétrica Nacional (EDP/REN). 

No entanto, destas apenas foram recebidos pareceres de quatro entidades: CML, ANACOM

Consulta Pública resultaram 197 exposições, recebidas de diferentes proveniências, nomeadamente:

Entidades da Administração Central: 

Geral do Território;  

Maior da Força Aérea; 

Instituto da Mobilidade e dos Transportes; 

Entidades da Administração Local: 

Câmara Municipal de Odivelas; 

Junta de Freguesia de Estrela. 

governamental de Ambiente: 

Confederação Portuguesa das Associações de Defesa do Ambiente; 

Estudos de Ordenamento do Território e Ambiente. 

Associações e outros Movimentos da Sociedade Civil: 

Comissão de Trabalhadores do Metropolitano de Lisboa; 

Comissão de Utentes dos Transportes de Lisboa; 
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E CONSULTA PÚBLICA NO ÂMBITO DO 

No âmbito da Consulta a Entidades Externas desenvolvida no decorrer do processo de AIA, em fase de 

, dadas as afetações em causa e de forma a 

ANACOM, Lisboagás GDL e 

Consulta Pública resultaram 197 exposições, recebidas de diferentes proveniências, nomeadamente: 

Confederação Portuguesa das Associações de Defesa do Ambiente;  
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- Federação dos Sindicatos de Transportes e 

- Ordem dos Engenheiros;

- Sindicato dos Engenheiros;

- Sindicato dos Trabalhadores de Transportes Rodoviários e Urbanos de Lisboa;

- Senado D. Dinis. 

 Partidos políticos:  

- CDU Odivelas;  

- PCP da freguesia de Campolide; 

- PCP da freguesia de Santa Clara

- PSD da Assembleia de Freguesia do Lumiar; 

- PSD da Assembleia de Freguesia de Carnide.

 Entidades: 

- APL - Administração do Porto de Lisboa;

- Carris; 

- EDP Distribuição; 

- ISEG – Instituto Superior de Economia e Gestão;

- Parque Escolar. 

 Cidadãos:  

- Condomínio Torre Vicentina; 

- a título individual: 170.

Dado que o procedimento de AIA incidiu sobre a globalidade 

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

Campo Grande, grande parte dos pareceres e exposições não incidiram sobre o projeto do presente Lote 3. 

Também muitos destes referem

Expansão, fora do âmbito da presente fase de Projeto de Exe

condicionante ou contributo ao seu desenvolvimento.

Deste modo, nos quadros seguinte

(com sublinhado nosso) no âmbito da Consulta a Entidades

processo de AIA em fase de Estudo Prévio

incidência nos estudos e projetos do

inclusão no Projeto de Execução 

de exploração (FE). Apesar desta síntese

RECAPE todos os contributos na sua íntegra, tendo por base o Relatório da Consulta Pública e o Parecer da 

Comissão de Avaliação. 

 

Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações; 

Ordem dos Engenheiros; 

Sindicato dos Engenheiros; 

Sindicato dos Trabalhadores de Transportes Rodoviários e Urbanos de Lisboa;

PCP da freguesia de Campolide;  

PCP da freguesia de Santa Clara;  

PSD da Assembleia de Freguesia do Lumiar;  

PSD da Assembleia de Freguesia de Carnide. 

Administração do Porto de Lisboa; 

Instituto Superior de Economia e Gestão; 

e Vicentina;  

a título individual: 170. 

Dado que o procedimento de AIA incidiu sobre a globalidade do projeto de Prolongamento entre a Estação 

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

grande parte dos pareceres e exposições não incidiram sobre o projeto do presente Lote 3. 

destes referem-se a questões estratégicas ou outros cenários ou hipóteses do Plano de 

Expansão, fora do âmbito da presente fase de Projeto de Execução e que não se traduzem em qualquer 

condicionante ou contributo ao seu desenvolvimento. 

seguintes apresentam-se as considerações dos pareceres e exposições recebidos 

no âmbito da Consulta a Entidades (Quadro 10) e Consulta Pública 

e de Estudo Prévio, e tendo por base a síntese expressa na DIA e Parecer da CA 

s estudos e projetos do Lote 3, bem como o modo como foi desenvolvida a

 (PE) ou mesmo a sua aplicabilidade a fases posteriores de construção

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 
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Sindicato dos Trabalhadores de Transportes Rodoviários e Urbanos de Lisboa; 

Prolongamento entre a Estação 

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

grande parte dos pareceres e exposições não incidiram sobre o projeto do presente Lote 3. 

se a questões estratégicas ou outros cenários ou hipóteses do Plano de 

cução e que não se traduzem em qualquer 

as considerações dos pareceres e exposições recebidos 

e Consulta Pública (Quadro 11) no 

a síntese expressa na DIA e Parecer da CA e com 

bem como o modo como foi desenvolvida a sua articulação e 

fases posteriores de construção (FC) e 

, 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 
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Quadro 10 – 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 área 

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 infraestrutura em viaduto 

um ato irreversível. 

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 autocarros (Estrada de 

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 — Telheiras, redes da 

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.

 

Considerações da Consulta a Entidades em sede de AIA, fase do Estudo Prévio, e 

Articulação com o Projeto 

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 

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 

aestruturas 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) 

Quanto às alterações propostas nos viadutos do Campo Grande estas 

não implicam ligações estruturais à superfície. A sua implementação 

pode condicionar a intervenção associada à qualificação da 

superfície, da Estrada de Telheiras e espaço público adjacente cujo 

Viadutos sem interferências diretas 

Telheiras (PE Viadutos) 

A recuperação das áreas de ocupação 

(estaleiro) e o novo acesso à garagem da Torre 

Vicentina foram compatibilizados 

Novo Jardim de Telheiras (a realizar ao abrigo do 

orçamento participativo de 2016 da CML

PE Arquitetura Paisagista e de acordo com a CML 

área a expropriar para o estabelecimento do N

Acesso à Torre Vicentina (sintetizado no 

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 

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),

articulação com o Condomínio da Torre Vicentina

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

verificado pelos perfis naquele local 

PE Reperfilamento da Avenida Padre Cruz 

(sintetizado no cap.3-pontos 3.1.2.3 e 3.1.2.4

saneamento principal existente 

(coletor 01500, Estrada de Telheiras), conduta Adutora de Betão 

Telheiras, redes da 

 

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-pontos 3.1.2

* os restantes serviços (zona dos viadutos, estação e 

novo acesso à Torre Vicentina) são

PE Serviços Afetados (sintetizado no cap.3

Estes novos viadutos e a sua implantação foi oportunamente 

articulada com outras intenções de construção nesta zona, 

designadamente ao nível do terminal rodoviário. 

Mantida a articulação em fase de projeto de 

execução, conforme PE Viadutos (

cap.3-pontos 3.1.1.3 e 3.1.1.4; 3.1.2.3 e 3.1.2.4)
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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 

diretas com a Estrada de 

de ocupação provisória 

novo acesso à garagem da Torre 

foram compatibilizados com o projeto do 

a realizar ao abrigo do 

orçamento participativo de 2016 da CML), conforme 

acordo com a CML / 

estabelecimento do Novo 

(sintetizado no cap.3-

Para o novo acesso foi projetada uma rampa de 

Novo Acesso à Torre 

o no ponto 3.1.2.4), em 

Condomínio da Torre Vicentina e 

quadro seguinte) 

em Projeto de Execução, conforme 

verificado pelos perfis naquele local - PE Viadutos e 

PE Reperfilamento da Avenida Padre Cruz 

3.1.2.3 e 3.1.2.4) 

Garantido em Projeto de Execução: 

não serão desviados, sendo 

estas interferências prevenidas no projeto de 

conforme PE Viadutos 

3.1.2.3 e 3.1.2.5) 

(zona dos viadutos, estação e 

são considerados no 

sintetizado no cap.3-ponto 3.7) 

fase de projeto de 

PE Viadutos (sintetizado no 

3.1.2.3 e 3.1.2.4) 
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Extrato das Considerações/Preocupações Aplicáveis

ENTIDADES CONSULTADAS 

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: 

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 

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, 

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 in

e encontrar opções de estacionamento 

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 intervenções 

(no mínimo 15 dias uteis), com vista a serem analisadas as eventuais 

interferências com a infraestrutura da RNT.

 

Considerações/Preocupações Aplicáveis Repercussões no Projeto

Impacte das obras na circulação rodoviária:  

se o facto da fase de 

condicionamentos de trânsito e de espaço 

, 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 

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 

Instalação de dois novos troços de viadutos no interface do Campo 

Aqui a grande prioridade ao nível da mobilidade 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, 

como o são a Avenida Padre Cruz e a Av. Marechal Craveiro Lopes 

(2ª Circular) e os seus respetivos acessos, não esquecendo o terminal 

ra em breve e o estacionamento 

público e de autocarros (no lado poente da Av. Padre Cruz). 

se que para amenizar os problemas e 

congestionamentos que a obra virá a causar, deverão ser estudadas 

alternativas viárias, suportadas desde o início por estudos de tráfego 

e encontrar opções de estacionamento para os residentes nas 

Garantido na fase de construção atrav

faseamento e implementação dos desvios de trânsito

(incluindo acessos rodoviários, pedonais e cicl

Terminal Rodoviário), definição de circulações afetas 

à obra e otimização da localização do estaleiro 

industrial (AN3.6 Fase de Construção

Desvios de Trânsito e AN

Circulação) 

Refira-se que acompanhando as propostas dos 

desvios de trânsito foi elaborado 

Análise do Impacte de Tráfego

CML e que sustentará as decisões 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 

estruturantes da rede de distribuição à cidade de Lisboa. As obras 

s são suscetíveis de interferência com estas infraestruturas, 

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 

s de infraestruturas elaborado pela Lisboagás. 

Considerado no âmbito do

articulação com a Lisboa Gás 

ponto 3.7 e AN3.4), incluindo a compatibilização 

com as infraestruturas de gás definidas e 

confirmadas na fase de Projeto de Execução

(atualização da informação cadastral

conduta existente já sido reposicionada noutro 

âmbito, mas interferência com outra conduta junto 

ao Pilar VL2-P10 – cuja localização foi alterada 

devido ao coletor de saneamento e 

será reposicionada) 

Francisco Lucas Pires, existe em 

exploração um cabo subterrâneo de transporte de eletricidade, a 220 

Linha Carriche - Sete Rios". Esta 

infraestrutura já foi anteriormente objeto de modificação de modo a 

lização 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 

Se houver necessidade de intervenção naquele túnel e que obrigue à 

lquer 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 

interferências com a infraestrutura da RNT. 

Sem repercussões (projeto 

rua e túnel referidos) 
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Repercussões no Projeto 

Garantido na fase de construção através do 

implementação dos desvios de trânsito 

rodoviários, pedonais e ciclovia e 

, definição de circulações afetas 

à obra e otimização da localização do estaleiro 

Fase de Construção: Estaleiros e 

AN10.2 Programa de 

acompanhando as propostas dos 

desvios de trânsito foi elaborado o estudo com a 

Análise do Impacte de Tráfego conforme sugestão da 

CML e que sustentará as decisões finais em termos 

Em termos de parqueamento ter-se-á interferência 

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) 

Considerado no âmbito do PE Serviços Afetados em 

articulação com a Lisboa Gás (sintetizado no cap.3-

, incluindo a compatibilização 

com as infraestruturas de gás definidas e 

confirmadas na fase de Projeto de Execução 
atualização da informação cadastral, tendo uma 

sido reposicionada noutro 

mas interferência com outra conduta junto 

cuja localização foi alterada 

de saneamento e galeria – e que 

projeto sem interferências com a 
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Quadro 11 – Considerações da Consulta Pública em sede de AIA, fase do Estudo Prévio, e Articulação 

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. 

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, …, devendo o 

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 afetação de 

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 

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; 

 

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

das obras na circulação rodoviária) 

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 

da construção, Plano e Programa de Gestão 

(AN10.1) e Programas de Monitorização (AN

A CARRIS lembra que as opções a adotar deverão ter em conta 

serem adotadas medidas de 

, …, devendo o 

planeamento da execução da obra acautelar o menor impacto 

Considerado no PE Serviços Afetados, mas a

Lote 3 apenas durante a fase de construção

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 

circulação rodoviária) 

afetação de 

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 

da EDP distribuição de forma a 

normal operação …. 

Considerado no âmbito do PE Serviços Afe

articulação com a ‘atual’  E-Redes (sintetizado no 

ponto 3.7 e AN3.4), com implicações nas redes de média e 

baixa tensão e de iluminação pública 

viadutos, ampliação da estação e pórticos e novo acesso à 

Torre Vicentina 

ínio 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. 

Sem repercussões (anterior ao Projeto de Execução e 

RECAPE) 

Se por ventura a construção avançar … adverte ser  

i) Segurança do edifício e acesso às viaturas de emergência;  O PE Novo Acesso à Torre Vicentina (que inclui o projeto 

de segurança conta incêndios em edifícios (SCIE)) 

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

mesmo plano atual, a partir da fachada principal (norte) e 

Estrada de Telheiras (mantém-se o acesso 

garagem, pela nova rampa de acesso projetada a norte 

(sintetizado no cap.3-ponto 3.1.2.4 e 3.1.2.5).
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Considerações da Consulta Pública em sede de AIA, fase do Estudo Prévio, e Articulação 

Repercussões no Projeto 

A eliminação de lugares de estacionamento acontece num 

parque de estacionamento público, concessionado à 

e em zona a ser expropriada (ver CML - Impacte 

Garantido na fase de construção através do faseamento 

da construção, Plano e Programa de Gestão Ambiental 

Monitorização (AN9 PGM) 

Considerado no PE Serviços Afetados, mas aplicável ao 

as durante a fase de construção devido a 

áfego e desvios de trânsito, não 

considerado no âmbito 

Impacte das obras na 

Serviços Afetados em 

sintetizado no cap.3-

, com implicações nas redes de média e 

baixa tensão e de iluminação pública e aplicável aos 

e pórticos e novo acesso à 

Sem repercussões (anterior ao Projeto de Execução e 

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 

similares às atualmente verificadas 

O acesso de viaturas de emergência ao edifício é 

à fachada, com o 

a partir da fachada principal (norte) e 

acesso à fachada); e à 

m, pela nova rampa de acesso projetada a norte 

ponto 3.1.2.4 e 3.1.2.5). 
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Extrato das Considerações/Preocupações Aplicáveis

CONSULTA PÚBLICA 

ii) Cumprimento dos limites de ruído estabelecidos na lei;

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.

  

 

Extrato das Considerações/Preocupações Aplicáveis Repercussões no Projeto

ii) Cumprimento dos limites de ruído estabelecidos na lei; O projeto de execução é desenvolvido de modo a dar 

cumprimento à legislação em vigor, conf

apresentado no AN4.3, obrigando ao 

da cobertura integral do viaduto com proteção acústica 

(detalhado no referido anexo e PE Viadutos

complementado pelo isolamento da Via, dimensionado no 

âmbito das medidas de minimização das 

influência no ruído estrutural 

Também a obra é desenvolvida cumprindo a legislação 

em vigor e sendo planeada de acordo com os resultados 

apresentados no AN4.2 

) 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, co

apresentado no AN4.3 e no PE Via, com 

do isolamento necessário e proporcionado pela utilização 

de travessas bi-bloco com pantufas e palmilhas /

microcelulares (sistema de instalação de Via STEDEF)

(sintetizado no cap.3-ponto 3.4)

As vistorias são realizadas por entidade 

independente da área de especialidade (

Diagnóstico Imobiliário, Lda), contratada

conforme informação e pedidos de autorização já 

enviados ao Condomínio (Administ

vistorias são realizadas antes e após a obra a todas as 

frações do edifício e aos espaços comuns 

Complementarmente o Edifício será objeto de 

instrumentação e controlo durante a fase de construção, 

conforme Plano de Instrumentação e Ob

(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 viadu

escolha de materiais e a sua integração urbana

PE Viadutos e PE Integração Paisagista

cap.3-pontos 3.1.3, 3.1.2.5 e 3.8

v) Minimização dos constrangimentos durante o tempo de obra 

/ estaleiro, nomeadamente circulação e ruído. 
Garantido na fase de construção através do faseamento, 

implementação de medidas de mitigação e controlo 

operacional das atividades, definição de

à obra e otimização da localização do estaleiro industrial 

(AN3.6 Fase de Construção: Estaleiros e Desvios de 

Trânsito, AN10.1 Plano e Programa

AN10.2 Programa de Circulação) e Programas de 

Monitorização (AN9 PGM) 
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O projeto de execução é desenvolvido de modo a dar 

cumprimento à legislação em vigor, conforme estudo 

, obrigando ao dimensionamento 

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 

Também a obra é desenvolvida cumprindo a legislação 

em vigor e sendo planeada de acordo com os resultados 

O projeto de execução é desenvolvido de modo a dar 

cumprimento à legislação em vigor, conforme estudo 

no PE Via, com dimensionamento 

e proporcionado pela utilização 

bloco com pantufas e palmilhas / placas 

microcelulares (sistema de instalação de Via STEDEF) 

ponto 3.4) 

As vistorias são realizadas por entidade externa 

da área de especialidade (Checkhouse – 

contratada para o efeito e 

conforme informação e pedidos de autorização já 

enviados ao Condomínio (Administração e Frações). As 

realizadas antes e após a obra a todas as 

frações do edifício e aos espaços comuns  

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 

3.8) 

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 

Programa de Gestão Ambiental e 

AN10.2 Programa de Circulação) e Programas de 
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Extrato das Considerações/Preocupações Aplicáveis

CONSULTA PÚBLICA 

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 que

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 

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 evolução dos 

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? 

 

Extrato das Considerações/Preocupações Aplicáveis Repercussões no Projeto

conjunto de questões (anexo à 

que deverão ser tidas em consideração na 

 

Quais 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? 

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 Est

O PE Novo Acesso à Torre Vicentina, que inclui

de segurança conta incêndios em edifícios (SCIE)

garagem, 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

passagem dos 

Qual a monitorização do ruido 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 

Como vai ser comunicada ao condomínio a evolução dos 

Definido em PE o dimensionamento da cobertura do 

viaduto com proteção acústica a instala

e PE Viadutos e também dos sistemas de isol

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

construção e exploração definidas 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 

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 

Definido em PE o dimensionamento dos sistemas de 

isolamento necessário e proporcionado pela utilização de 

travessas bi-bloco com pantufas e palmilhas /

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

construção e exploração definidas 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 

Comunicação do ML 
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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 Est. Telheiras 

que inclui o projeto 

de segurança conta incêndios em edifícios (SCIE) para a 

será submetido à CML para licenciamento, 

sendo neste âmbito avaliado pelos Serviços de Proteção 

Situações de descarrilamento ou incêndio são tratadas no 

de planos e procedimentos internos do ML 

Organização e Gestão de 

Segurança específico para a zona dos viadutos 

em PE o dimensionamento da cobertura do 

a instalar, conforme AN4.3 

Viadutos e também dos sistemas de isolamento de 

vibrações devido ao som gerado pelas mesmas (ruído 

Situação de referência (monitorização) é atualizada em 

sede de RECAPE (AN 4.1) e a monitorização das fases de 

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 

nido em PE o dimensionamento dos sistemas de 

necessário e proporcionado pela utilização de 

bloco com pantufas e palmilhas / placas 

microcelulares (sistema de instalação de Via STEDEF), 

(monitorização) é atualizada em 

sede de RECAPE (AN 4.1) e a monitorização das fases de 

no AN9 

São emitidos relatórios de monitorização de acordo com a 

legislação em vigor e o procedimento de AIA e 

o previsto no Plano de 
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Extrato das Considerações/Preocupações Aplicáveis

CONSULTA PÚBLICA 

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 

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? 

5.3 – Durante quantos anos vai ser monitorizada de 

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 altera

garagem? 

6.5 – Como vão ser compensados os condóminos afetados?

  

 

Extrato das Considerações/Preocupações Aplicáveis Repercussões no Projeto

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

Viaduto e pelo tipo de trabalhos a executar, 

esperadas afetações da estrutura do Edi

previsto qualquer tipo de reforço da 

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

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 

Durante quantos anos vai ser monitorizada de fissuras? 

Como vai ser comunicada ao condomínio a evolução dos 

resultados da monitorização de fissuras? 

Serão realizadas vistorias antes do arranque dos trabalhos 

e após terminados os trabalhos, a todas as frações do 

edifício e aos espaços comuns. No

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

Quais as alternativas 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 

patenteada a concurso, e que foi 

para norte. Já em projeto de execução e 

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

obriga à expropriação de lugares de parqueamento
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Nesta fase e de acordo com o projeto de execução do 

Viaduto e pelo tipo de trabalhos a executar, não são 

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 

ML no âmbito 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 

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 

etros (de entre outros dispositivos previstos) no 

âmbito do Plano de Instrumentação e Observação da fase 

das vistorias acima são emitidos relatórios 

que serão apresentados a cada uma das frações 

Foram estudadas várias alternativas desde opção inicial 

apresentada pelo ML ao Condomínio e 

, e que foi posteriormente alterada 

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 

almente 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 

PE Novo Acesso à Torre Vicentina) 

o acesso por poente, a opção por norte não 

obriga à expropriação de lugares de parqueamento 
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4. CONTACTOS EXTERNOS. SÍNTESE DA INFORMAÇÃ

Após a assinatura do Contrato de Projeto e Construção do Lote 3, 

equipas de projeto e a CML e as entidades gestoras ou concessionárias e outros serviços de infraestruturas, 

no âmbito dos Serviços Afetados, preparação da execução da campanha complementar de sondagens 

geológicas-geotécnicas e preparação da fase posterior de construção (estaleiros e desvios de trânsito) 

sentido de compatibilizar o projeto e a sua construção

estruturas e infraestruturas com todas as 

Estes contactos correspondem às Entidades já acima listadas e 

também ao Condomínio da Torre Vicentina, conforme descrito a seguir, 

escritas dos contactos com estas entidades no 

Diferenciam-se nestes: 

 Os contactos no âmbito dos Serviços Afetados (descritos atrás no 

planta das afetações e a sua forma de reposição 

com vista à realização das sondagens geológicas geotécnicas e para a validação de cadastros e 

definição das propostas de intervenção.

O contacto inicial com as entidades gestoras ou concessionárias foi realizado através da Direção 

Municipal de Urbanismo da CML e

comunicações eletrónicas e reuniões iniciais no local com várias Direções Municipais da CML 

(Manutenção e Conservação – 

Rodoviário); Manutenção e Conservação 

Padre Cruz); e Economia e Inovação

(Grupo Águas de Portugal); E-

Carris (Companhia Carris de Ferro de Lisboa); Comunicações do Exército; Empresas de 

Telecomunicações: MEO / Telecom, Vodafone, ONI, 

NOWO Communications, S.A.C.

Já em fase de projeto de execução e quando verificada eventual interferência os cadastros foram 

comprovados e/ou retificados localmente através levantamentos detalhados das zonas de 

intervenção e realização de trabalhos, tendo todas estas atividades sido realiz

a CML (infraestruturas de águas pluviais e residuais) e concessionárias, nomeadamente com a EPAL 

(abastecimento de água), com a E

Lisboagás (redes de infraestruturas de gás).

Por fim e a estas entidades procedeu

Serviços Afetados. 

 

SÍNTESE DA INFORMAÇÃO 

Após a assinatura do Contrato de Projeto e Construção do Lote 3, foram sendo realizados contactos entre as 

equipas de projeto e a CML e as entidades gestoras ou concessionárias e outros serviços de infraestruturas, 

no âmbito dos Serviços Afetados, preparação da execução da campanha complementar de sondagens 

preparação da fase posterior de construção (estaleiros e desvios de trânsito) 

a sua construção, incluindo todas as áreas de ocupações provisórias, 

com todas as condicionantes existentes. 

Estes contactos correspondem às Entidades já acima listadas e outras no âmbito dos serviços afetados 

o Condomínio da Torre Vicentina, conforme descrito a seguir, sendo apresentadas as evidência

estas entidades no Anexo 2. 

Serviços Afetados (descritos atrás no cap.3-ponto

planta das afetações e a sua forma de reposição - se inclui no Anexo 3.4), que foi desde logo feito 

sta à realização das sondagens geológicas geotécnicas e para a validação de cadastros e 

definição das propostas de intervenção. 

inicial com as entidades gestoras ou concessionárias foi realizado através da Direção 

Municipal de Urbanismo da CML e a informação atual ‘oficial’ dos cadastros foi obtida através de 

comunicações eletrónicas e reuniões iniciais no local com várias Direções Municipais da CML 

 Departamento de Saneamento; Urbanismo – Tráfego_SLAT

Manutenção e Conservação – Departamento de Infraestruturas e Obras de Arte

Economia e Inovação (Terminal Rodoviário)) e Concessionárias, nomeadamente a EPAL 

-Redes (anteriormente EDP Distribuição); LisboaGás 

Carris (Companhia Carris de Ferro de Lisboa); Comunicações do Exército; Empresas de 

Telecomunicações: MEO / Telecom, Vodafone, ONI, Colt Technology Services, NOS, WTS/

NOWO Communications, S.A.C. 

fase de projeto de execução e quando verificada eventual interferência os cadastros foram 

comprovados e/ou retificados localmente através levantamentos detalhados das zonas de 

intervenção e realização de trabalhos, tendo todas estas atividades sido realizadas em conjunto com 

a CML (infraestruturas de águas pluviais e residuais) e concessionárias, nomeadamente com a EPAL 

(abastecimento de água), com a E-REDES (Baixa, média e alta tensão e iluminação pública) e 

Lisboagás (redes de infraestruturas de gás). 

r fim e a estas entidades procedeu-se ainda ao envio do respetivos Projeto de Execução de 
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foram sendo realizados contactos entre as 

equipas de projeto e a CML e as entidades gestoras ou concessionárias e outros serviços de infraestruturas, 

no âmbito dos Serviços Afetados, preparação da execução da campanha complementar de sondagens 

preparação da fase posterior de construção (estaleiros e desvios de trânsito) no 

, incluindo todas as áreas de ocupações provisórias, 

outras no âmbito dos serviços afetados 

sendo apresentadas as evidências 

ponto 3.7 e cujo projeto - 

que foi desde logo feito 

sta à realização das sondagens geológicas geotécnicas e para a validação de cadastros e 

inicial com as entidades gestoras ou concessionárias foi realizado através da Direção 

informação atual ‘oficial’ dos cadastros foi obtida através de 

comunicações eletrónicas e reuniões iniciais no local com várias Direções Municipais da CML 

Tráfego_SLAT (Terminal 

Departamento de Infraestruturas e Obras de Arte (Avenida 

e Concessionárias, nomeadamente a EPAL 

DP Distribuição); LisboaGás – Galp Energia; 

Carris (Companhia Carris de Ferro de Lisboa); Comunicações do Exército; Empresas de 

, NOS, WTS/ ArTelecom, 

fase de projeto de execução e quando verificada eventual interferência os cadastros foram 

comprovados e/ou retificados localmente através levantamentos detalhados das zonas de 

adas em conjunto com 

a CML (infraestruturas de águas pluviais e residuais) e concessionárias, nomeadamente com a EPAL 

REDES (Baixa, média e alta tensão e iluminação pública) e 

se ainda ao envio do respetivos Projeto de Execução de 
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 Os contactos com vista à instalação de estaleiros e definição dos desvios de trânsito na fase de 

construção com a Direção Municipal de Mobilidade 

estando os projetos submetidos incluídos no 

Estes têm em especial atenção a

transporte suburbano, já que tanto inicialmente o ML como 

articulação direta com a CML, de modo a e

circulação da Carris, não sendo afetadas paragens;

Terminal Rodoviário e Interface do Campo G

rodoviária e pedonal geral na zona

construção, já que o projeto foi devidamente articulado com o Terminal Rodoviário e outras obras 

no Interface do Campo Grande

Neste âmbito foi também submetido à CML o projeto de estaleiros e outras áreas provisórias, 

incluindo a proposta da instalação do estaleiro industrial e depósito provisório de solos, bem como 

sua recuperação no final da 

nomeadamente da qualificação da superfície da Estrada de Telheiras e espaço público adjacente

compatibilizando-a com o 

Orçamento Participativo de 2016.

 O Condomínio da Torre Vicentina

da DIA, como pelo ML.  

As alternativas para o Novo Acesso foram desenvolvidas em estreita colaboração entre o ML / ACE e 

o Condomínio da Torre Vicentina / Moradores, no âmbito de reuniões, visitas conjuntas e troca de 

correspondência, tendo-se chegado a um esquema geral para este acesso, para o qual foi entretanto 

desenvolvido o projeto de execução 

inclui no Anexo 3.5) para apresentação ao Condomínio. Relativamente ao estudo das alternativas 

para o novo acesso, junta

relatório síntese com a evolução do estudo 

correspondência trocada com o ACE adjudicatário.

No mesmo anexo é ainda junta a carta

Condomínio) enviada nesta fase as todos os condóminos/frações

informação sobre a Empreitada e 

Note-se que dado o curto espaço de tempo decorrido entre a fase de estudo prévio e de projeto de 

execução, e não existirem alterações de relevo n

ocorridas no âmbito da Modernização do 

estudo prévio, não foram considerados outros contactos adicionais.

  

 

Os contactos com vista à instalação de estaleiros e definição dos desvios de trânsito na fase de 

Direção Municipal de Mobilidade – Divisão de Operações de Mobilidade

estando os projetos submetidos incluídos no Anexo 3.6. 

Estes têm em especial atenção a mobilidade, circulação e parqueamentos

, já que tanto inicialmente o ML como depois em conjun

articulação direta com a CML, de modo a evitar ou minimizar os impactes, nomeadamente na 

, não sendo afetadas paragens; na circulação (pessoas, bicicletas

e Interface do Campo Grande; no estacionamento de camionetas 

geral na zona. Note-se que esta situação é aplicável 

, já que o projeto foi devidamente articulado com o Terminal Rodoviário e outras obras 

terface do Campo Grande. 

foi também submetido à CML o projeto de estaleiros e outras áreas provisórias, 

incluindo a proposta da instalação do estaleiro industrial e depósito provisório de solos, bem como 

sua recuperação no final da empreitada com o Projeto de Execução

da qualificação da superfície da Estrada de Telheiras e espaço público adjacente

a com o Novo Jardim de Telheiras, a implementar pela CML ao abrigo do 

articipativo de 2016. 

Condomínio da Torre Vicentina, constituindo-se como uma entidade tanto ao nível das condições 

As alternativas para o Novo Acesso foram desenvolvidas em estreita colaboração entre o ML / ACE e 

orre Vicentina / Moradores, no âmbito de reuniões, visitas conjuntas e troca de 

se chegado a um esquema geral para este acesso, para o qual foi entretanto 

desenvolvido o projeto de execução (descrito atrás no cap.3-ponto 3.1.2.4 

para apresentação ao Condomínio. Relativamente ao estudo das alternativas 

para o novo acesso, junta-se no Anexo 2 o Acordo Judicial ML/Condomínio da Torre Vicentina e um 

relatório síntese com a evolução do estudo de alternativas, na sequência de reuniões tidas e 

correspondência trocada com o ACE adjudicatário. 

é ainda junta a carta-tipo e declarações (exemplo enviado à Administração do 

enviada nesta fase as todos os condóminos/frações da 

sobre a Empreitada e  pedido de autorização para a realização das vistorias.

se que dado o curto espaço de tempo decorrido entre a fase de estudo prévio e de projeto de 

execução, e não existirem alterações de relevo no território na área de incidência do projeto, sendo que as 

ocorridas no âmbito da Modernização do Interface Campo Grande já estavam articuladas desde a fase de 

estudo prévio, não foram considerados outros contactos adicionais. 
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Os contactos com vista à instalação de estaleiros e definição dos desvios de trânsito na fase de 

Divisão de Operações de Mobilidade e 

mobilidade, circulação e parqueamentos das camionetas de 

depois em conjunto com ACE, estão em  

vitar ou minimizar os impactes, nomeadamente na 

, bicicletas e camionetas) no 

de camionetas e na circulação 

aplicável essencialmente à fase de 

, já que o projeto foi devidamente articulado com o Terminal Rodoviário e outras obras 

foi também submetido à CML o projeto de estaleiros e outras áreas provisórias, 

incluindo a proposta da instalação do estaleiro industrial e depósito provisório de solos, bem como a 

empreitada com o Projeto de Execução de Integração Paisagista, 

da qualificação da superfície da Estrada de Telheiras e espaço público adjacente, 

implementar pela CML ao abrigo do 

se como uma entidade tanto ao nível das condições 

As alternativas para o Novo Acesso foram desenvolvidas em estreita colaboração entre o ML / ACE e 

orre Vicentina / Moradores, no âmbito de reuniões, visitas conjuntas e troca de 

se chegado a um esquema geral para este acesso, para o qual foi entretanto 

3.1.2.4 e cuja planta e perfil se 

para apresentação ao Condomínio. Relativamente ao estudo das alternativas 

Acordo Judicial ML/Condomínio da Torre Vicentina e um 

de alternativas, na sequência de reuniões tidas e 

enviado à Administração do 

da Torre Vicentina, com a 

pedido de autorização para a realização das vistorias. 

se que dado o curto espaço de tempo decorrido entre a fase de estudo prévio e de projeto de 

o território na área de incidência do projeto, sendo que as 

Campo Grande já estavam articuladas desde a fase de 
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5. ESTUDOS COMPLEMENTARES E P

RECAPE  

Como já referido, de forma a dar cumprimento às condições estabelecidas na DIA e no sentido de 

aprofundar e atualizar o conhecimento sobre determinados descritores e os efeitos do projeto de execução 

nos mesmos, foram desenvolvidos estudos complementares, que são apresentados em anexo

complementares correspondem ao: 

 Estudos de Ruído e Vibrações, apresentado no 

- Caraterização da Situação Referên

efetuadas em fase de concurso e nesta fase de projeto de execução;

- Impactes na Fase de Construção, com a previsão dos níveis sonoros

função das atividades de construção d

- Impactes na Fase de Exploração, que inclui o projeto de medidas de minimização do ruído e das 

vibrações e estudo com a previsão dos níveis sonoros futuros e das vibrações induzidas pela 

passagem das composições do Metro.

 Estudos de Património, apresentado no 

- Relatório do Património com identificação da situação de referência e análise de impactes do 

descritor Património Cultural;

- Plano de Salvaguarda Patrimonial, que inclui as

garantir a salvaguarda do patr

- Relatório de avaliação dos valores patrimoniais naturais 

 Estudos de Paisagem, apresentado no 

“Paisagem Histórica Urbana”, desenvolvido no seguimento das recomendações do ICOMOS 

UNESCO, nomeadamente na Recomendação da Conferência Geral e apoiado na análise da paisagem 

já desenvolvida na fase de Estudo Prévio.

 Estudo de Solos, apresentado no 

solos escavados, apoiada na análise do histórico das ocupações já desenvolvida no EIA e numa 

campanha de amostragem complementar.

  

 

ES E PROJETOS ESPECÍFICOS DESENVOLVIDOS NO ÂMB

Como já referido, de forma a dar cumprimento às condições estabelecidas na DIA e no sentido de 

aprofundar e atualizar o conhecimento sobre determinados descritores e os efeitos do projeto de execução 

foram desenvolvidos estudos complementares, que são apresentados em anexo

, apresentado no Anexo 4 e que inclui os seguintes relatórios:

Caraterização da Situação Referência, compilando os dados das campanhas de medições 

efetuadas em fase de concurso e nesta fase de projeto de execução; 

Impactes na Fase de Construção, com a previsão dos níveis sonoros, e sempre que aplicável em 

função das atividades de construção de vibrações, esperados nesta fase;  

Impactes na Fase de Exploração, que inclui o projeto de medidas de minimização do ruído e das 

vibrações e estudo com a previsão dos níveis sonoros futuros e das vibrações induzidas pela 

passagem das composições do Metro. 

, apresentado no Anexo 5 e que inclui os seguintes documentos:

Relatório do Património com identificação da situação de referência e análise de impactes do 

descritor Património Cultural; 

Plano de Salvaguarda Patrimonial, que inclui as indicações para a fase de obra que permitam 

garantir a salvaguarda do património da envolvente do projeto; 

avaliação dos valores patrimoniais naturais – Património Paleontológico.

, apresentado no Anexo 6 e que inclui o Estudo de Paisagem enquanto 

“Paisagem Histórica Urbana”, desenvolvido no seguimento das recomendações do ICOMOS 

UNESCO, nomeadamente na Recomendação da Conferência Geral e apoiado na análise da paisagem 

já desenvolvida na fase de Estudo Prévio. 

apresentado no Anexo 7, com vista avaliação de eventuais contaminações nos 

solos escavados, apoiada na análise do histórico das ocupações já desenvolvida no EIA e numa 

campanha de amostragem complementar. 
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DESENVOLVIDOS NO ÂMBITO DO 

Como já referido, de forma a dar cumprimento às condições estabelecidas na DIA e no sentido de 

aprofundar e atualizar o conhecimento sobre determinados descritores e os efeitos do projeto de execução 

foram desenvolvidos estudos complementares, que são apresentados em anexo. Estes estudos 

e que inclui os seguintes relatórios: 

cia, compilando os dados das campanhas de medições in situ 

, e sempre que aplicável em 

Impactes na Fase de Exploração, que inclui o projeto de medidas de minimização do ruído e das 

vibrações e estudo com a previsão dos níveis sonoros futuros e das vibrações induzidas pela 

e que inclui os seguintes documentos: 

Relatório do Património com identificação da situação de referência e análise de impactes do 

indicações para a fase de obra que permitam 

ontológico. 

udo de Paisagem enquanto 

“Paisagem Histórica Urbana”, desenvolvido no seguimento das recomendações do ICOMOS – 

UNESCO, nomeadamente na Recomendação da Conferência Geral e apoiado na análise da paisagem 

, com vista avaliação de eventuais contaminações nos 

solos escavados, apoiada na análise do histórico das ocupações já desenvolvida no EIA e numa 
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6. REAVALIAÇÃO DOS IMPA

EXPLORAÇÃO. AVALIAÇÃO DAS ALTERAÇÕES DE 

A reavaliação dos impactes ambientais, incluindo os decorrentes da 

também dos estaleiros propostos nesta fase

Reavaliação de Impactes, VDCG TXD

Estas alterações e pormenorizações foram avaliadas para os fatores ambientais para os quais se pode 

verificar um ajustamento da avaliação realizada em fase de 

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 

Território e Condicionantes, a Geologia, os Solos, o Ruido e Vibrações, a Paisagem, o Património e os 

Aspetos Socioeconómicos Locais. 

Em síntese, conclui-se que apesar das

essencial as avaliações realizadas no EIA, considerando

Prévio que foi aprovado pela DIA continua essencialmente válida.

De facto, os impactes negativos mantêm

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. 

projeto, que com a entrada em funcionamento permitirá a otimização e melhoria da rede do Metropolitano 

de Lisboa e do serviço prestado aos utentes.

 

  

 

REAVALIAÇÃO DOS IMPACTES AMBIENTAIS ASSOCIADOS ÀS FASES 

O DAS ALTERAÇÕES DE PROJETO 

aliação dos impactes ambientais, incluindo os decorrentes da avaliação das alterações ao projeto

também dos estaleiros propostos nesta fase, é apresentada em documento próprio em anexo (

TXD PE AMB LT3 000 AN 49008). 

Estas alterações e pormenorizações foram avaliadas para os fatores ambientais para os quais se pode 

verificar um ajustamento da avaliação realizada em fase de EIA e de Estudo Prévio. 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 

Território e Condicionantes, a Geologia, os Solos, o Ruido e Vibrações, a Paisagem, o Património e os 

Aspetos Socioeconómicos Locais.  

apesar das alterações realizadas nesta fase de projeto

aliações realizadas no EIA, considerando-se que a avaliação global realizada para o Estudo 

Prévio que foi aprovado pela DIA continua essencialmente válida. 

os impactes negativos mantêm-se como previsto no EIA, tendo um caráter confinado e temporá

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. Igualmente mantêm-se os principais efeitos 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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ASSOCIADOS ÀS FASES DE CONSTRUÇÃO E DE 

avaliação das alterações ao projeto e 

umento próprio em anexo (Anexo 8 – 

Estas alterações e pormenorizações foram avaliadas para os fatores ambientais para os quais se pode 

EIA e de Estudo Prévio. 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, a Geologia, os Solos, o Ruido e Vibrações, a Paisagem, o Património e os 

s nesta fase de projeto estas não alteram no 

a avaliação global realizada para o Estudo 

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 das suas 

atividades, são alvo de um conjunto alargado de medidas de minimização ao nível do próprio projeto e da 

se os principais efeitos positivos do 

projeto, que com a entrada em funcionamento permitirá a otimização e melhoria da rede do Metropolitano 
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7. AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE DO PROJETO

7.1 CONDICIONANTES 

I – Condicionantes ao Projeto 

 

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

Conforme o projeto aprovado em fase de estudo prévio, não se verificava a afetação de qualquer imóvel 

classificado ou em vias de classificação e das alterações ao projeto que se verificam na presente fase (com o 

prolongamento do cais da Estação Campo Grand

pórticos do viaduto a nascente da estação, bem como ainda o aumento da área de estaleiro junto à Torre 

Vicentina abrangendo área sob o viaduto existente e parte do nó da Av. Padre Cruz), continua a

verificar qualquer afetação de bens imóveis classificados ou em vias de classificação.

Esta situação é possível de ser confirmada cartograficamente nos Desenhos 

49008 e VDCG TXD PE AMB LT3 000 DW 49021

projeto face a bens imóveis classificados (escala 1/1

próximo se encontra a sul, correspondente ao Palácio do Conde de Vimioso (3324), classificado como Imóvel 

de Interesse Público e que tem associada a respetiva zona de proteção do imóvel.

No Desenho VDCG TXD PE AMB LT3 000 DW 49008, elaborado na cartogra

(1/1 000), é possível verificar que a referida Zona de Proteção a este imóvel se aproxima 

Verde a nascente da Estação Campo Grande, mas as áreas de obra mais próximas, correspondentes ao

reforço dos pórticos deste viaduto, que passou a integrar também a presente empreitada, conforme 

solicitação do ML, não estão sequer inseri

Importa também referir que a cartografia de Património que se apresenta decorre da atualização da situação 

de referência que se faz no âmbito do descritor Património Cultural, cujo relatório se apresenta no 

Anexo 5.1 do Volume de Anexos.  

Importa referir ainda que face à fase de Estudo Prévio e ao EIA aprovado pela DIA, verificam

alterações na zona do Campo Grande quanto a imóveis classificados, mas todas essas alterações são já 

distantes da área de incidência do proj

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 res

de Imóveis (DGCP). Já para norte encontram

respetiva Zona de Proteção de Imóveis em Vias para Interesse Municipal (CML).

  

 

IDADE DO PROJETO DE EXECUÇÃO COM A DIA  

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

Conforme o projeto aprovado em fase de estudo prévio, não se verificava a afetação de qualquer imóvel 

classificado ou em vias de classificação e das alterações ao projeto que se verificam na presente fase (com o 

Campo Grande do lado nascente (16,5 m) e a intervenção de reforço dos 

pórticos do viaduto a nascente da estação, bem como ainda o aumento da área de estaleiro junto à Torre 

Vicentina abrangendo área sob o viaduto existente e parte do nó da Av. Padre Cruz), continua a

verificar qualquer afetação de bens imóveis classificados ou em vias de classificação. 

Esta situação é possível de ser confirmada cartograficamente nos Desenhos VDCG TXD 

AMB LT3 000 DW 49021 do Volume Peças Desenhadas, onde se enquadra o local do 

óveis classificados (escala 1/1 000 e 1/10 000, respetivamente), dos quais, o mais 

próximo se encontra a sul, correspondente ao Palácio do Conde de Vimioso (3324), classificado como Imóvel 

esse Público e que tem associada a respetiva zona de proteção do imóvel. 

AMB LT3 000 DW 49008, elaborado na cartografia do projeto de execução 

000), é possível verificar que a referida Zona de Proteção a este imóvel se aproxima 

Verde a nascente da Estação Campo Grande, mas as áreas de obra mais próximas, correspondentes ao

reforço dos pórticos deste viaduto, que passou a integrar também a presente empreitada, conforme 

solicitação do ML, não estão sequer inseridas nessa Zona de Proteção. 

Importa também referir que a cartografia de Património que se apresenta decorre da atualização da situação 

de referência que se faz no âmbito do descritor Património Cultural, cujo relatório se apresenta no 

Importa referir ainda que face à fase de Estudo Prévio e ao EIA aprovado pela DIA, verificam

alterações na zona do Campo Grande quanto a imóveis classificados, mas todas essas alterações são já 

distantes da área de incidência do projeto. Para sul e nascente, ocorreu a classificação de anteriores Imóveis 

em Vias de Classificação como Monumentos 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). 
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Conforme o projeto aprovado em fase de estudo prévio, não se verificava a afetação de qualquer imóvel 

classificado ou em vias de classificação e das alterações ao projeto que se verificam na presente fase (com o 

e do lado nascente (16,5 m) e a intervenção de reforço dos 

pórticos do viaduto a nascente da estação, bem como ainda o aumento da área de estaleiro junto à Torre 

Vicentina abrangendo área sob o viaduto existente e parte do nó da Av. Padre Cruz), continua a não se 

VDCG TXD PE AMB LT3 000 DW 

, onde se enquadra o local do 

000, respetivamente), dos quais, o mais 

próximo se encontra a sul, correspondente ao Palácio do Conde de Vimioso (3324), classificado como Imóvel 

fia do projeto de execução 

000), é possível verificar que a referida Zona de Proteção a este imóvel se aproxima do Viaduto da Linha 

Verde a nascente da Estação Campo Grande, mas as áreas de obra mais próximas, correspondentes ao 

reforço dos pórticos deste viaduto, que passou a integrar também a presente empreitada, conforme 

Importa também referir que a cartografia de Património que se apresenta decorre da atualização da situação 

de referência que se faz no âmbito do descritor Património Cultural, cujo relatório se apresenta no  

Importa referir ainda que face à fase de Estudo Prévio e ao EIA aprovado pela DIA, verificam-se algumas 

alterações na zona do Campo Grande quanto a imóveis classificados, mas todas essas alterações são já 

eto. Para sul e nascente, ocorreu a classificação de anteriores Imóveis 

em Vias de Classificação como Monumentos de Interesse Público e respetivas Zonas Especiais de Proteção 

petivas Zonas de Proteção 

se ainda novos Imóveis em Vias para Interesse Municipal e 
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I-2. Apresentar um Plano de Compensação do Patrim

de um espaço museológico que permita albergar os principais achados (integrado no Projeto de Execução ou 

em espaço próprio), bem como um cronograma para a publicação monográfica dos trabalhos de minimi

desenvolvidos. Equacionar neste Plano a valorização e eventual integração dos elementos patrimoniais com 

valor cultural mais significativo diretamente afetados pelo Projeto em articulação com a DGPC.

Não aplicável ao presente projeto. Esta medida apl

Prolongamento das Linhas Amarela e Verde.

I-3. Prever a preservação in situ das preexistências do antigo Convento da Esperança, face à intervenção para 

construção da Estação Santos, definindo um plano de reabilitação e valorização. Esta preservação deve ser 

baseada na elaboração de um rigoroso e criterioso estudo histórico

Convento da Esperança, de modo a evitar a afetação das estruturas ainda preservadas.

Não aplicável ao presente projeto. Esta medida aplica

Prolongamento das Linhas Amarela e Verde.

I-4. Prever o faseamento da intervenção em túnel a céu aberto, que se inicia no cruzamento da Av. D. Carlos I 

com a Calçada Marquês Abrantes, com prejuízo do Largo Vitorino Damásio e da Rua Dom Luís I, e segue em 

diagonal até à Av. 24 de Julho, de forma a permitir fechar sucessivamente as extensões mais a montante, assim 

como a sua duração temporal de modo a libertar o espaço público à superfície e devolvê

Não aplicável ao presente projeto. Esta medida aplica

Prolongamento das Linhas Amarela e Verde.

  

 

2. Apresentar um Plano de Compensação do Património Cultural que contemple um programa para a criação 

de um espaço museológico que permita albergar os principais achados (integrado no Projeto de Execução ou 

em espaço próprio), bem como um cronograma para a publicação monográfica dos trabalhos de minimi

desenvolvidos. Equacionar neste Plano a valorização e eventual integração dos elementos patrimoniais com 

valor cultural mais significativo diretamente afetados pelo Projeto em articulação com a DGPC.

Não aplicável ao presente projeto. Esta medida aplica-se ao Lote 2 (Santos/Cais do Sodré) da Empreitada de 

Prolongamento das Linhas Amarela e Verde. 

das preexistências do antigo Convento da Esperança, face à intervenção para 

construção da Estação Santos, definindo um plano de reabilitação e valorização. Esta preservação deve ser 

baseada na elaboração de um rigoroso e criterioso estudo histórico- arqueológico das preexistências do antigo 

Convento da Esperança, de modo a evitar a afetação das estruturas ainda preservadas.

Não aplicável ao presente projeto. Esta medida aplica-se ao Lote 2 (Santos/Cais do Sodré) da Empreitada de 

arela e Verde. 

4. Prever o faseamento da intervenção em túnel a céu aberto, que se inicia no cruzamento da Av. D. Carlos I 

com a Calçada Marquês Abrantes, com prejuízo do Largo Vitorino Damásio e da Rua Dom Luís I, e segue em 

ho, de forma a permitir fechar sucessivamente as extensões mais a montante, assim 

como a sua duração temporal de modo a libertar o espaço público à superfície e devolvê

Não aplicável ao presente projeto. Esta medida aplica-se ao Lote 2 (Santos/Cais do Sodré) da Empreitada de 

Prolongamento das Linhas Amarela e Verde. 
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ónio Cultural que contemple um programa para a criação 

de um espaço museológico que permita albergar os principais achados (integrado no Projeto de Execução ou 

em espaço próprio), bem como um cronograma para a publicação monográfica dos trabalhos de minimização 

desenvolvidos. Equacionar neste Plano a valorização e eventual integração dos elementos patrimoniais com 

valor cultural mais significativo diretamente afetados pelo Projeto em articulação com a DGPC. 

se ao Lote 2 (Santos/Cais do Sodré) da Empreitada de 

das preexistências do antigo Convento da Esperança, face à intervenção para 

construção da Estação Santos, definindo um plano de reabilitação e valorização. Esta preservação deve ser 

ológico das preexistências do antigo 

Convento da Esperança, de modo a evitar a afetação das estruturas ainda preservadas. 

se ao Lote 2 (Santos/Cais do Sodré) da Empreitada de 

4. Prever o faseamento da intervenção em túnel a céu aberto, que se inicia no cruzamento da Av. D. Carlos I 

com a Calçada Marquês Abrantes, com prejuízo do Largo Vitorino Damásio e da Rua Dom Luís I, e segue em 

ho, de forma a permitir fechar sucessivamente as extensões mais a montante, assim 

como a sua duração temporal de modo a libertar o espaço público à superfície e devolvê-lo aos cidadãos. 

(Santos/Cais do Sodré) da Empreitada de 
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7.2 ELEMENTOS A APRESENTAR EM RECAPE

II – Elementos a apresentar em RECAPE

 

II-1. Demonstração de que o Projeto de Execução foi desenvolvido tendo em consideração as delimitaçõ

oficiais dos bens imóveis patrimoniais classificados e em vias de classificação, respetivas zonas de proteção 

legal em vigor, e dos bens imóveis de interesse municipal e outros bens culturais imóveis (Anexo III do 

Regulamento do PDM de Lisboa), fazendo

Conforme já referido na resposta à Condicionante 1 da DIA, na presente fase de projeto e face à atualização 

da situação de referência que se realiza no âmbito do descritor Património Cultural, cujo relatório 

apresenta no Anexo 5.1 do Volume Anexos, e cuja cartografia de localização dos imóveis na escala de 

projeto, está refletida no Desenho VDCG TXD 

se verifica a afetação de qualquer bem imóvel classif

Nesse Desenho, elaborado na cartografia do projeto de execução, é possível verificar que a situação mais 

próxima ao local do projeto corresponde à Zona de Proteção do 

classificado como Imóvel de Interesse Público, e que se localiza a sul da Estação Campo Grande e face à qual 

não existe sequer qualquer interferência por parte das intervenções de projeto mais próximas que são as 

referentes ao prolongamento do cais da Estação Campo Grande 

reforço dos pórticos de amarração dos viadutos existentes a nascente da estação, que foram intervenções 

solicitadas realizar pelo ML no âmbito da presente empreitada e devidamente avaliadas no âmbito do 

presente RECAPE e também no relatório do Património Cultural que se apresenta em anexo. 

Verifica-se, deste modo, o cumprimento da presente medida da DIA pelo projeto. 

II-2. Identificação realizada pelo Metropolitano de Lisboa relativamente ao edificado sujeito às event

interferências em consequência dos assentamentos em superfície, revista, complementada e detalhada, 

viabilizando, assim, a pormenorização do Plano de Instrumentação e Observação a adotar e a definição das 

medidas mais adequadas a cada caso em concreto

A proximidade das obras a alguns edifícios (Estação Campo Grande e Torre Vicentina) e estruturas (encontros 

e viadutos da Linha Amarela e Verde existentes e galeria do Metropolitano) 

da avaliação dos possíveis efeitos e consequências dos trabalhos associados à obra sobre essas mesmas 

estruturas ou edifícios. 

Para acautelar esta situação de eventuais danos sobre as estruturas e edifícios existentes na zona de

intervenção e sua adjacência, é assim elaborado um 

objetivo definir a monitorização dos potenciais efeitos dos trabalhos de construção sobre esse edificado. 

Importa, contudo, referir que apesar de tratar

intervenção “sobre elevada” essencialmente 

 

AR EM RECAPE 

Elementos a apresentar em RECAPE 

1. Demonstração de que o Projeto de Execução foi desenvolvido tendo em consideração as delimitaçõ

oficiais dos bens imóveis patrimoniais classificados e em vias de classificação, respetivas zonas de proteção 

legal em vigor, e dos bens imóveis de interesse municipal e outros bens culturais imóveis (Anexo III do 

Regulamento do PDM de Lisboa), fazendo-se o possível para evitar a respetiva afetação. 

Conforme já referido na resposta à Condicionante 1 da DIA, na presente fase de projeto e face à atualização 

da situação de referência que se realiza no âmbito do descritor Património Cultural, cujo relatório 

do Volume Anexos, e cuja cartografia de localização dos imóveis na escala de 

VDCG TXD PE AMB LT3 000 DW 49008 do Volume Peças Desenhadas

se verifica a afetação de qualquer bem imóvel classificado ou em vias de classificação.  

, elaborado na cartografia do projeto de execução, é possível verificar que a situação mais 

corresponde à Zona de Proteção do Palácio do Conde de Vimioso (3324), 

Imóvel de Interesse Público, e que se localiza a sul da Estação Campo Grande e face à qual 

não existe sequer qualquer interferência por parte das intervenções de projeto mais próximas que são as 

referentes ao prolongamento do cais da Estação Campo Grande para nascente (em apenas 16,5 m) e ao 

reforço dos pórticos de amarração dos viadutos existentes a nascente da estação, que foram intervenções 

solicitadas realizar pelo ML no âmbito da presente empreitada e devidamente avaliadas no âmbito do 

e também no relatório do Património Cultural que se apresenta em anexo. 

se, deste modo, o cumprimento da presente medida da DIA pelo projeto.  

2. Identificação realizada pelo Metropolitano de Lisboa relativamente ao edificado sujeito às event

interferências em consequência dos assentamentos em superfície, revista, complementada e detalhada, 

viabilizando, assim, a pormenorização do Plano de Instrumentação e Observação a adotar e a definição das 

medidas mais adequadas a cada caso em concreto. 

A proximidade das obras a alguns edifícios (Estação Campo Grande e Torre Vicentina) e estruturas (encontros 

e viadutos da Linha Amarela e Verde existentes e galeria do Metropolitano) leva a considerar a necessidade 

da avaliação dos possíveis efeitos e consequências dos trabalhos associados à obra sobre essas mesmas 

Para acautelar esta situação de eventuais danos sobre as estruturas e edifícios existentes na zona de

intervenção e sua adjacência, é assim elaborado um Plano de Instrumentação e Observação

objetivo definir a monitorização dos potenciais efeitos dos trabalhos de construção sobre esse edificado. 

Importa, contudo, referir que apesar de tratar-se de uma obra em meio urbano, corresponde a uma 

essencialmente em viaduto, pelo que as escavações, embora existentes, são 

 

  pág. 160/265 

1. Demonstração de que o Projeto de Execução foi desenvolvido tendo em consideração as delimitações 

oficiais dos bens imóveis patrimoniais classificados e em vias de classificação, respetivas zonas de proteção 

legal em vigor, e dos bens imóveis de interesse municipal e outros bens culturais imóveis (Anexo III do 

Conforme já referido na resposta à Condicionante 1 da DIA, na presente fase de projeto e face à atualização 

da situação de referência que se realiza no âmbito do descritor Património Cultural, cujo relatório se 

do Volume Anexos, e cuja cartografia de localização dos imóveis na escala de 

do Volume Peças Desenhadas, não 

, elaborado na cartografia do projeto de execução, é possível verificar que a situação mais 

Palácio do Conde de Vimioso (3324), 

Imóvel de Interesse Público, e que se localiza a sul da Estação Campo Grande e face à qual 

não existe sequer qualquer interferência por parte das intervenções de projeto mais próximas que são as 

para nascente (em apenas 16,5 m) e ao 

reforço dos pórticos de amarração dos viadutos existentes a nascente da estação, que foram intervenções 

solicitadas realizar pelo ML no âmbito da presente empreitada e devidamente avaliadas no âmbito do 

e também no relatório do Património Cultural que se apresenta em anexo.  

2. Identificação realizada pelo Metropolitano de Lisboa relativamente ao edificado sujeito às eventuais 

interferências em consequência dos assentamentos em superfície, revista, complementada e detalhada, 

viabilizando, assim, a pormenorização do Plano de Instrumentação e Observação a adotar e a definição das 

A proximidade das obras a alguns edifícios (Estação Campo Grande e Torre Vicentina) e estruturas (encontros 

a considerar a necessidade 

da avaliação dos possíveis efeitos e consequências dos trabalhos associados à obra sobre essas mesmas 

Para acautelar esta situação de eventuais danos sobre as estruturas e edifícios existentes na zona de 

Plano de Instrumentação e Observação que tem como 

objetivo definir a monitorização dos potenciais efeitos dos trabalhos de construção sobre esse edificado.  

se de uma obra em meio urbano, corresponde a uma 

em viaduto, pelo que as escavações, embora existentes, são 
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localizadas e não apresentam grandes alturas

dos viadutos). Esta obra não se trata assim de uma obra urbana subterrânea, onde as escavações podem 

constituir fatores de risco elevado às edificações próximas (como acontece no Lote 1 

Todavia, importa conhecer o expectável, instrumen

Assim, no Plano de Instrumentação e Observação

Anexos do RECAPE, são enquadrados os aspetos orientadores deste Plano e definidas 

instrumentos a colocar e grandezas a medir, a localização dos dispositivos, a frequência das leituras e os 

critérios de alerta e alarme. 

O Plano apresentado identifica as principais atividades que podem gerar movimentos e consequentemente 

eventuais danos no património edificado e construções existentes

instrumentar e observar e que se apresentam a seguir:

Foto 8 – Topo nascente da Estação de Campo 

Grande (ampliação)

Foto 10 – Topo poente da Estação de Campo 

Grande (ligação dos viadutos a construir VL2 à 

esquerda e VL1 à direita)

 

localizadas e não apresentam grandes alturas (escavações entre os 2 e os 6m para a realização das fundaçõ

. Esta obra não se trata assim de uma obra urbana subterrânea, onde as escavações podem 

constituir fatores de risco elevado às edificações próximas (como acontece no Lote 1 

Todavia, importa conhecer o expectável, instrumentar e monitorizar o real comportamento em fase de obra.

Plano de Instrumentação e Observação elaborado, e que se apresenta no 

Anexos do RECAPE, são enquadrados os aspetos orientadores deste Plano e definidas 

instrumentos a colocar e grandezas a medir, a localização dos dispositivos, a frequência das leituras e os 

identifica as principais atividades que podem gerar movimentos e consequentemente 

o património edificado e construções existentes, correspondendo estes 

instrumentar e observar e que se apresentam a seguir: 

 

Topo nascente da Estação de Campo 

Grande (ampliação) 

Foto 9 – Lado nascente da Estação de Campo 

Grande, vista sul (ampliação)

 

Topo poente da Estação de Campo 

Grande (ligação dos viadutos a construir VL2 à 

esquerda e VL1 à direita) 

Foto 11 – Apoios dos viadutos existentes e 

terminal rodoviário
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escavações entre os 2 e os 6m para a realização das fundações 

. Esta obra não se trata assim de uma obra urbana subterrânea, onde as escavações podem 

constituir fatores de risco elevado às edificações próximas (como acontece no Lote 1 – Rato / Santos). 

tar e monitorizar o real comportamento em fase de obra. 

e que se apresenta no Anexo 10.3 do Volume 

Anexos do RECAPE, são enquadrados os aspetos orientadores deste Plano e definidas as tipologias de 

instrumentos a colocar e grandezas a medir, a localização dos dispositivos, a frequência das leituras e os 

identifica as principais atividades que podem gerar movimentos e consequentemente 

ndo estes aos pontos/locais a 

 

Lado nascente da Estação de Campo 

Grande, vista sul (ampliação) 

 

Apoios dos viadutos existentes e 

terminal rodoviário 
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Foto 12 – Torre Vicentina (próxima ao encontro 

poente do VL2) 

Foto 14 – Galeria do metro (construção próxima 

dos apoios do VL2) 

Refira-se a definição exata dos locais/pontos em cada edifício ou estrutura está ainda dependente da 

conclusão e análise dos resultados das Vistorias, que estão atualmente ainda em curso,

entidade independente contratada. 

O acompanhamento do comportamento dos edifícios e estruturas será feito com base em dispositivos, cujo 

objetivo é o de monitorizar assentamentos, deslocamentos relativos e vibrações, designadamente através de:

- Marcas topográficas (de superfície) situadas no pavimento ou em terreno firme para a monitorização de 

assentamentos superficiais causados pelos trabalhos de escavação, nomea

Cruz e Terminal Rodoviário e junta à galeria do metro (devido à construção dos apoios mais profundos 

dos novos viadutos); 

 

 

Torre Vicentina (próxima ao encontro Foto 13 – Zona do encontro do VL2 no encontro 

poente ao viaduto existente

 

Galeria do metro (construção próxima Foto 15 – Avenida Padre Cruz

se a definição exata dos locais/pontos em cada edifício ou estrutura está ainda dependente da 

e análise dos resultados das Vistorias, que estão atualmente ainda em curso,

O acompanhamento do comportamento dos edifícios e estruturas será feito com base em dispositivos, cujo 

zar assentamentos, deslocamentos relativos e vibrações, designadamente através de:

(de superfície) situadas no pavimento ou em terreno firme para a monitorização de 

assentamentos superficiais causados pelos trabalhos de escavação, nomeadamente na avenida Padre 

Cruz e Terminal Rodoviário e junta à galeria do metro (devido à construção dos apoios mais profundos 
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Zona do encontro do VL2 no encontro  

ao viaduto existente 

 

Avenida Padre Cruz 

se a definição exata dos locais/pontos em cada edifício ou estrutura está ainda dependente da 

e análise dos resultados das Vistorias, que estão atualmente ainda em curso, e realizadas por 

O acompanhamento do comportamento dos edifícios e estruturas será feito com base em dispositivos, cujo 

zar assentamentos, deslocamentos relativos e vibrações, designadamente através de: 

(de superfície) situadas no pavimento ou em terreno firme para a monitorização de 

damente na avenida Padre 

Cruz e Terminal Rodoviário e junta à galeria do metro (devido à construção dos apoios mais profundos 
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- Alvos retrorrefletores instalados nos edifícios /ou estruturas adjacentes

dos viadutos existentes nos alinhamentos próximos da ligação novo/existente, fachadas poente e 

nascente da Estação de Campo Grande, encontro do viaduto existente no encontro com o VL2) e no 

interior de contenções provisó

objetivo de monitorizar os eventuais assentamentos e deslocamentos horizontais dos mesmos;

- Piezómetros para medir os eventuais níveis de água e o rebaixamento do nível freático (utilizar o

estão a ser implementados na fase da campanha de prospeção complementar). Esta monitorização será 

possível de ser executada antes da execução das fundações uma vez que as suas localizações coincidem 

com as dos futuros apoios do viaduto; 

- Fissurómetros mecânicos e/ou eletrónicos para medir a evolução de fissuras, especialmente as 

consideradas estruturalmente importantes, de acordo com os relatórios de vistoria, para os 

edifícios/estruturas localizadas na área envolvente da obra, ou abertas no decurso d

A instrumentação definida pretende possibilitar a deteção de eventuais anomalias em termos de 

assentamentos e deslocamentos que poderá eventualmente conduzir ao reforço da instrumentação agora 

preconizada. Para além da instrumentação, durante a exe

de natureza qualitativa sobre a geologia dos terrenos escavados, por observação direta e dos 

edifícios/estruturas contiguas.  

A localização exata, o tipo e o número de dispositivos de observação a instalar, q

profundidade, com vista a observar o comportamento do terreno, das estruturas e dos próprios edifíc

existentes na vizinhança, são definidos em função das características geotécnicas da obra, do tipo e da 

magnitude das deformações expectáveis e poderão ser ajustados/alterados em face do comportamento 

verificado em obra. 

Em termos de periodicidade das observações, e sem prejuízo da sua aferição em obra, prevê

leitura (que corresponde à zeragem) deve ser

medição; (ii) quando o equipamento de medição/dispositivo estiver situado a uma distância igual ou inferior 

a 100 m dos trabalhos (indutores de movimento/vibração), as leituras são diárias. (iii) quan

estiverem a mais de 100 m: se as medidas tenderem a estabilizar, as leituras podem ser efetuadas com uma 

frequência semanal, se as leituras não estabilizarem, deve continuar a ser medida diariamente e se as leituras 

estabilizarem, a frequência de medição será mensal; (iv) se forem detetadas medidas de desestabilização, as 

medições diárias ou semanais devem ser repostas; e (v

mensalmente enquanto seguem os trabalhos na obra (com exceção dos a

instalados na campanha de prospeção complementar as leituras deverão ser, no mínimo, semanais 1 mês 

antes do início dos trabalhos e diárias aquando da execução dos trabalhos de fundações e/ou escavações.

 

Alvos retrorrefletores instalados nos edifícios /ou estruturas adjacentes (Torre Vicentina, pilares/capiteis 

dos viadutos existentes nos alinhamentos próximos da ligação novo/existente, fachadas poente e 

nascente da Estação de Campo Grande, encontro do viaduto existente no encontro com o VL2) e no 

interior de contenções provisórias (necessárias à construção dos apoios dos novos viadutos) com o 

objetivo de monitorizar os eventuais assentamentos e deslocamentos horizontais dos mesmos;

para medir os eventuais níveis de água e o rebaixamento do nível freático (utilizar o

estão a ser implementados na fase da campanha de prospeção complementar). Esta monitorização será 

possível de ser executada antes da execução das fundações uma vez que as suas localizações coincidem 

com as dos futuros apoios do viaduto;  

mecânicos e/ou eletrónicos para medir a evolução de fissuras, especialmente as 

consideradas estruturalmente importantes, de acordo com os relatórios de vistoria, para os 

edifícios/estruturas localizadas na área envolvente da obra, ou abertas no decurso d

A instrumentação definida pretende possibilitar a deteção de eventuais anomalias em termos de 

assentamentos e deslocamentos que poderá eventualmente conduzir ao reforço da instrumentação agora 

preconizada. Para além da instrumentação, durante a execução da obra deverão ser efetuadas observações 

de natureza qualitativa sobre a geologia dos terrenos escavados, por observação direta e dos 

A localização exata, o tipo e o número de dispositivos de observação a instalar, q

profundidade, com vista a observar o comportamento do terreno, das estruturas e dos próprios edifíc

ão definidos em função das características geotécnicas da obra, do tipo e da 

deformações expectáveis e poderão ser ajustados/alterados em face do comportamento 

Em termos de periodicidade das observações, e sem prejuízo da sua aferição em obra, prevê

leitura (que corresponde à zeragem) deve ser feita imediatamente após a colocação do equipamento de 

medição; (ii) quando o equipamento de medição/dispositivo estiver situado a uma distância igual ou inferior 

a 100 m dos trabalhos (indutores de movimento/vibração), as leituras são diárias. (iii) quan

estiverem a mais de 100 m: se as medidas tenderem a estabilizar, as leituras podem ser efetuadas com uma 

frequência semanal, se as leituras não estabilizarem, deve continuar a ser medida diariamente e se as leituras 

ência de medição será mensal; (iv) se forem detetadas medidas de desestabilização, as 

manais devem ser repostas; e (v) todos os equipamentos continuarão a ser medidos 

mensalmente enquanto seguem os trabalhos na obra (com exceção dos acabamentos).

instalados na campanha de prospeção complementar as leituras deverão ser, no mínimo, semanais 1 mês 

antes do início dos trabalhos e diárias aquando da execução dos trabalhos de fundações e/ou escavações.
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(Torre Vicentina, pilares/capiteis 

dos viadutos existentes nos alinhamentos próximos da ligação novo/existente, fachadas poente e 

nascente da Estação de Campo Grande, encontro do viaduto existente no encontro com o VL2) e no 

rias (necessárias à construção dos apoios dos novos viadutos) com o 

objetivo de monitorizar os eventuais assentamentos e deslocamentos horizontais dos mesmos; 

para medir os eventuais níveis de água e o rebaixamento do nível freático (utilizar os que 

estão a ser implementados na fase da campanha de prospeção complementar). Esta monitorização será 

possível de ser executada antes da execução das fundações uma vez que as suas localizações coincidem 

mecânicos e/ou eletrónicos para medir a evolução de fissuras, especialmente as 

consideradas estruturalmente importantes, de acordo com os relatórios de vistoria, para os 

edifícios/estruturas localizadas na área envolvente da obra, ou abertas no decurso da obra; 

A instrumentação definida pretende possibilitar a deteção de eventuais anomalias em termos de 

assentamentos e deslocamentos que poderá eventualmente conduzir ao reforço da instrumentação agora 

cução da obra deverão ser efetuadas observações 

de natureza qualitativa sobre a geologia dos terrenos escavados, por observação direta e dos 

A localização exata, o tipo e o número de dispositivos de observação a instalar, quer em superfície, quer em 

profundidade, com vista a observar o comportamento do terreno, das estruturas e dos próprios edifícios 

ão definidos em função das características geotécnicas da obra, do tipo e da 

deformações expectáveis e poderão ser ajustados/alterados em face do comportamento 

Em termos de periodicidade das observações, e sem prejuízo da sua aferição em obra, prevê-se: (i) a primeira 

feita imediatamente após a colocação do equipamento de 

medição; (ii) quando o equipamento de medição/dispositivo estiver situado a uma distância igual ou inferior 

a 100 m dos trabalhos (indutores de movimento/vibração), as leituras são diárias. (iii) quando a os trabalhos 

estiverem a mais de 100 m: se as medidas tenderem a estabilizar, as leituras podem ser efetuadas com uma 

frequência semanal, se as leituras não estabilizarem, deve continuar a ser medida diariamente e se as leituras 

ência de medição será mensal; (iv) se forem detetadas medidas de desestabilização, as 

todos os equipamentos continuarão a ser medidos 

cabamentos). Para os piezómetros 

instalados na campanha de prospeção complementar as leituras deverão ser, no mínimo, semanais 1 mês 

antes do início dos trabalhos e diárias aquando da execução dos trabalhos de fundações e/ou escavações.  
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Para além da instrumentação, durante a execução da obra serão efetuadas observações de natureza 

qualitativa sobre a geologia dos terrenos escavados, por observação direta e dos edifícios/estruturas 

contiguas. 

A avaliação previsível dos danos estruturais ajudará à valorizaçã

corretivas, reforço ou proteções das estruturas ou elementos afetados. 

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

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

Projeto. 

O projeto foi desenvolvido, tendo sido seguida como regra geral que todas as novas estruturas são fundadas 

em estacas e no caso da estação, em microestacas

estrutural que são detalhadamente descritas no Estudo Geológico

Anexos), deve-se também a razões de bom comportamento em serviço, para minimizar assentamentos 

diferenciais e perturbações nas estruturas vizinhas, transmitindo a carga a profundidades adequadas para 

alcançar os maciços mais competentes, tal como descrito no Projeto de Estruturas dos Viadutos e Estação 

Campo Grande. 

De facto, face à fraca competência dos solos superficiais e à

esforços e assentamentos diferenciais entre as novas estruturas e as estruturas existentes, e conforme 

descrito no cap.3- ponto 3.1.1 e 3.1.2, relativamente às estruturas dos 

fundação indireta por estacas de 1,0 m e 1,2

viaduto VL1 e Mc7 no viaduto VL2. Também os encontros são 

por estacas, para receber as reações do tabuleiro.

justaposição da nova estrutura à existente

diferenciais que possam perturbar o bom funcionamento da via adjacente adotou

ferrolhos ao nível da laje da plataforma, a instalar previamente na estrutura existente para ligação à nova 

estrutura. 

Para a Estação, e conforme descrito no cap.3

execução é constituída por uma composição de sol

as fundações dos pilares materializadas através de maciços que encabeçam um conjunto de microestacas 

que serão constituídas por tubos metálicos, envolvidas em calda de cimento

aproximadamente 15 m. De modo a minimizar os efeitos da ocorrência de eventuais assentamentos 

diferenciais e totais, todas as fundações estarão ligadas por vigas lintéis e as fundações existentes serão 

ligadas, com recurso a selagens de armaduras, às nov

efeito da nova construção na estrutura da estação existente

Relativamente a outro edificado e estruturas existentes na proximidade do projeto foram 

complementarmente adotadas precauções suplementares, s

 

umentação, durante a execução da obra serão efetuadas observações de natureza 

qualitativa sobre a geologia dos terrenos escavados, por observação direta e dos edifícios/estruturas 

A avaliação previsível dos danos estruturais ajudará à valorização da necessidade de introduzir medidas 

corretivas, reforço ou proteções das estruturas ou elementos afetados.  

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

izar a afetação do edificado e atividades existentes na proximidade do 

O projeto foi desenvolvido, tendo sido seguida como regra geral que todas as novas estruturas são fundadas 

e no caso da estação, em microestacas. Esta solução de fundação, além das razões de capacidade 

estrutural que são detalhadamente descritas no Estudo Geológico-Geotécnico (Anexo 3.3

se também a razões de bom comportamento em serviço, para minimizar assentamentos 

nas estruturas vizinhas, transmitindo a carga a profundidades adequadas para 

ar os maciços mais competentes, tal como descrito no Projeto de Estruturas dos Viadutos e Estação 

face à fraca competência dos solos superficiais e à necessidade de minimizar transferência de 

esforços e assentamentos diferenciais entre as novas estruturas e as estruturas existentes, e conforme 

ponto 3.1.1 e 3.1.2, relativamente às estruturas dos Viadutos, preconizam

m e 1,2 m de diâmetro, devidamente encastradas na unidade Mc5 no 

viaduto VL1 e Mc7 no viaduto VL2. Também os encontros são constituídos por uma viga de estribo fundado 

por estacas, para receber as reações do tabuleiro. Ainda nos encontros a ligação é 

justaposição da nova estrutura à existente, sendo que para garantir uma ligação sem assentamentos 

diferenciais que possam perturbar o bom funcionamento da via adjacente adotou-

nível da laje da plataforma, a instalar previamente na estrutura existente para ligação à nova 

e conforme descrito no cap.3- ponto 3.2, a solução desenvolvida em fase de projeto de 

execução é constituída por uma composição de solução de fundação direta associada a microestacas, sendo 

fundações dos pilares materializadas através de maciços que encabeçam um conjunto de microestacas 

que serão constituídas por tubos metálicos, envolvidas em calda de cimento e comprimento estimado d

De modo a minimizar os efeitos da ocorrência de eventuais assentamentos 

diferenciais e totais, todas as fundações estarão ligadas por vigas lintéis e as fundações existentes serão 

ligadas, com recurso a selagens de armaduras, às novas fundações. A solução projetada pretende limitar o 

efeito da nova construção na estrutura da estação existente. 

edificado e estruturas existentes na proximidade do projeto foram 

complementarmente adotadas precauções suplementares, seja pelo afastamento das fundações a essas 
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umentação, durante a execução da obra serão efetuadas observações de natureza 

qualitativa sobre a geologia dos terrenos escavados, por observação direta e dos edifícios/estruturas 

o da necessidade de introduzir medidas 

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

izar a afetação do edificado e atividades existentes na proximidade do 

O projeto foi desenvolvido, tendo sido seguida como regra geral que todas as novas estruturas são fundadas 

dação, além das razões de capacidade 

Anexo 3.3 no Volume 

se também a razões de bom comportamento em serviço, para minimizar assentamentos 

nas estruturas vizinhas, transmitindo a carga a profundidades adequadas para 

ar os maciços mais competentes, tal como descrito no Projeto de Estruturas dos Viadutos e Estação 

necessidade de minimizar transferência de 

esforços e assentamentos diferenciais entre as novas estruturas e as estruturas existentes, e conforme 

, preconizam-se soluções de 

m de diâmetro, devidamente encastradas na unidade Mc5 no 

constituídos por uma viga de estribo fundado 

Ainda nos encontros a ligação é assegurada por 

uma ligação sem assentamentos 

-se uma ligação por 

nível da laje da plataforma, a instalar previamente na estrutura existente para ligação à nova 

a solução desenvolvida em fase de projeto de 

direta associada a microestacas, sendo 

fundações dos pilares materializadas através de maciços que encabeçam um conjunto de microestacas 

comprimento estimado de 

De modo a minimizar os efeitos da ocorrência de eventuais assentamentos 

diferenciais e totais, todas as fundações estarão ligadas por vigas lintéis e as fundações existentes serão 

A solução projetada pretende limitar o 

edificado e estruturas existentes na proximidade do projeto foram 

eja pelo afastamento das fundações a essas 
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estruturas ou, quando tal não fosse possível (casos em que os 

convenientes em termos estruturais, se aproximam em planta de vias e estruturas existentes

de precauções particulares. 

Estas situações e soluções adotadas em cada caso foram já descritas 

Soluções adotadas junto a estruturas/infraestruturas existentes

Viaduto de Ligação VL2. 

Destacam-se destas a galeria e a trincheira 

transição para o túnel subterrâneo, que conduz à Cidade Universitária

análise de interação estrutura-solo, para sustentar as soluções preconizadas no projeto para as 

estruturas, nomeadamente tendo em conta a

relação às estruturas existentes. 

Foram adotadas uma série de precauções visando o menor impacto possível nestas estruturas devido à 

presença da nova estrutura do viaduto VL2, em particular o impacto das suas fundações 

Assim, no projeto foi definido que (i) os maciços de fundação junto da galeria fiquem superficiais, ao nível da 

sua cobertura, evitando-se escavações profundas, nomeadamente junto à Avenida Padre Cruz e futuros 

impulsos adicionais do bloco no vão d

fundação próximos da trincheira fundem

nas paredes; e (iii) os maciços de estacas sejam relativamente compactos para distan

estruturas existentes, minimizando assentamentos verticais e assegurando uma grande resistência aos 

movimentos horizontais ao bloco de fundação para não induzir esforços no existente.

Durante a construção e além das estacas serem exec

para os maciços de fundação serão feitas, sempre que necessário, ao abrigo de contenções provisórias, de 

novo para minimizar desconfinamentos, sendo definidos o esquema de proteção da 

pilar VL2-P9 e a entivação 

VDCG TXD PE STR VDT VL2 DW 8903

obra apresentado no cap.3-ponto 3.9.3 (Fase 1 da execução do módulo central do viaduto VL2, entre os 

Tramos 5 e 10). 

E por fim, na fase definitiva da obra, o espaço entre estruturas será preenchido com uma camad

material compressível (aglomerado negro de cortiça) que minimize os efeitos de possíveis deslocamentos 

horizontais na estrutura existente.

Na Figura 59 apresenta-se a localização da galeria e trincheira

Universitária) relativamente às fundações do viaduto VL2 naquela zona (sendo ainda visível a 

VFX/Telheiras da EPAL entre os VL2

P7 (galeria) e VL2-P9 (trincheira/galeria

 

estruturas ou, quando tal não fosse possível (casos em que os apoios para se localizarem em terrenos mais 

convenientes em termos estruturais, se aproximam em planta de vias e estruturas existentes

Estas situações e soluções adotadas em cada caso foram já descritas em detalhe 

Soluções adotadas junto a estruturas/infraestruturas existentes e estando incluídas no Projeto de Estruturas do 

se destas a galeria e a trincheira do túnel de ligação à Cidade Universitária (

transição para o túnel subterrâneo, que conduz à Cidade Universitária) (Figura 59

solo, para sustentar as soluções preconizadas no projeto para as 

tendo em conta a implantação e cotas dos maciços de fundação e do espaço em 

Foram adotadas uma série de precauções visando o menor impacto possível nestas estruturas devido à 

presença da nova estrutura do viaduto VL2, em particular o impacto das suas fundações 

Assim, no projeto foi definido que (i) os maciços de fundação junto da galeria fiquem superficiais, ao nível da 

se escavações profundas, nomeadamente junto à Avenida Padre Cruz e futuros 

impulsos adicionais do bloco no vão das paredes da galeria existentes enterradas; (ii)

fundação próximos da trincheira fundem-se ao nível da soleira desta, também para evitar impulsos adicionais 

os maciços de estacas sejam relativamente compactos para distan

estruturas existentes, minimizando assentamentos verticais e assegurando uma grande resistência aos 

movimentos horizontais ao bloco de fundação para não induzir esforços no existente.

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 contenções provisórias, de 

novo para minimizar desconfinamentos, sendo definidos o esquema de proteção da 

e a entivação do solo na zona do pilar VL2-P11 (Figura 

89039 incluído no Tomo II), que deverá cumprido, conforme faseamento da 

ponto 3.9.3 (Fase 1 da execução do módulo central do viaduto VL2, entre os 

E por fim, na fase definitiva da obra, o espaço entre estruturas será preenchido com uma camad

material compressível (aglomerado negro de cortiça) que minimize os efeitos de possíveis deslocamentos 

horizontais na estrutura existente. 

localização da galeria e trincheira existente (sentido Campo Grande 

relativamente às fundações do viaduto VL2 naquela zona (sendo ainda visível a 

VFX/Telheiras da EPAL entre os VL2-P8 e VL2-P9) e, na Figura 60, as soluções adotadas para os pilares VL2

trincheira/galeria) (adaptados do Plano de Instrumentação e Observação)
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apoios para se localizarem em terrenos mais 

convenientes em termos estruturais, se aproximam em planta de vias e estruturas existentes), pela tomada 

em detalhe no cap.3-ponto 3.1.2.5 

estando incluídas no Projeto de Estruturas do 

do túnel de ligação à Cidade Universitária (linha atual, na 

59), e que foi objeto de uma 

solo, para sustentar as soluções preconizadas no projeto para as novas 

s maciços de fundação e do espaço em 

Foram adotadas uma série de precauções visando o menor impacto possível nestas estruturas devido à 

presença da nova estrutura do viaduto VL2, em particular o impacto das suas fundações neste.  

Assim, no projeto foi definido que (i) os maciços de fundação junto da galeria fiquem superficiais, ao nível da 

se escavações profundas, nomeadamente junto à Avenida Padre Cruz e futuros 

as paredes da galeria existentes enterradas; (ii) os maciços de 

se ao nível da soleira desta, também para evitar impulsos adicionais 

os maciços de estacas sejam relativamente compactos para distanciar as fundações das 

estruturas existentes, minimizando assentamentos verticais e assegurando uma grande resistência aos 

movimentos horizontais ao bloco de fundação para não induzir esforços no existente. 

utadas com tubo moldador recuperável, as escavações 

para os maciços de fundação serão feitas, sempre que necessário, ao abrigo de contenções provisórias, de 

novo para minimizar desconfinamentos, sendo definidos o esquema de proteção da trincheira/galeria no 

Figura 24, adaptado de 

que deverá cumprido, conforme faseamento da 

ponto 3.9.3 (Fase 1 da execução do módulo central do viaduto VL2, entre os 

E por fim, na fase definitiva da obra, o espaço entre estruturas será preenchido com uma camada vertical de 

material compressível (aglomerado negro de cortiça) que minimize os efeitos de possíveis deslocamentos 

(sentido Campo Grande – Cidade 

relativamente às fundações do viaduto VL2 naquela zona (sendo ainda visível a adutora 

, as soluções adotadas para os pilares VL2-

do Plano de Instrumentação e Observação). 
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Figura 59 – Localização da galeria e trincheira 

Pilar VL2-P7 

Figura 60

Relativamente à galeria e a trincheira do 

Grande e apoios e viadutos existentes preconiza

detalhadamente descrito na medida II.2.

Relativamente às demais estruturas, nomeadament

entre os VL2-P8 e VL2-P9) e ao Coletor CI DN1300 (Tramo 10, no alinhamento do VL2

adotadas foram também descritas em detalhe 

fundações destas estruturas (no caso do Coletor e galeria 

P10 teve-se o dimensionamento das fundações com 3 estacas e maciço de fundação superficial e retangular

II-4. Plano de Instrumentação e Observaç

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

deformações tenham consequências ao nível do edificado.

O Plano de Instrumentação e Observação

do RECAPE, foi já detalhadamente descrito na resposta à Medida II 

 

Localização da galeria e trincheira do túnel face às fundações do viaduto VL2

  

     Pilar VL2-P9 

60 – Soluções pilares VL2-P7 e VL2-P9 

galeria e a trincheira do túnel, bem como aos edifícios da Torre Vicentina

Grande e apoios e viadutos existentes preconiza-se a sua instrumentação e observação, conforme atrás já 

descrito na medida II.2. 

Relativamente às demais estruturas, nomeadamente à adutora VFX/Telheiras da EPAL (DN 1500)

P9) e ao Coletor CI DN1300 (Tramo 10, no alinhamento do VL2

descritas em detalhe no cap.3-ponto 3.1.2.5 e correspondendo 

no caso do Coletor e galeria associada, além do reposicionamento do pilar VL2

dimensionamento das fundações com 3 estacas e maciço de fundação superficial e retangular

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

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

deformações tenham consequências ao nível do edificado. 

ção e Observação elaborado, e que se apresenta no Anexo 10.3

do RECAPE, foi já detalhadamente descrito na resposta à Medida II – 3.  
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face às fundações do viaduto VL2 

 

Torre Vicentina e Estação Campo 

se a sua instrumentação e observação, conforme atrás já 

adutora VFX/Telheiras da EPAL (DN 1500) (Tramo 8, 

P9) e ao Coletor CI DN1300 (Tramo 10, no alinhamento do VL2-P10), as soluções 

ndo ao afastamento das 

associada, além do reposicionamento do pilar VL2-

dimensionamento das fundações com 3 estacas e maciço de fundação superficial e retangular). 

ão no sentido de detetar, quantificar e prevenir possíveis danos nas 

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

Anexo 10.3 do Volume Anexos 
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Neste Plano são enquadrados os aspetos orientadores

grandezas a medir, a localização dos dispositivos, a frequência das leituras e 

sendo a definição exata dos pontos a instrumentar em cada edifício ou estrutura feita após a 

vistorias aos edifícios e estruturas

de construção. 

A implementação deste Plano de Instrumentação e Observação tem como objetivo 

vibrações e as deformações se manterão em níveis aceitáveis, permitindo o

estrutural e geotécnico que esteve na base do projeto

implementar medidas preventivas atempadamente

Refira-se por fim que este é um plano 

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

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

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

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

edificado. 

O Estudo Geológico-Geotécnico, incluindo as anteriores prospeções e os resultados da 

e Geotécnica Complementar realizada no âmbito deste projeto de execução é apresentado

3.3. do Volume Anexos). 

No presente projeto, relativo à construção dos novo

expansão do cais da estação para nascente, as interferências com o meio geológico são muito localizadas e 

fazem-se por via da execução das fundações dos pilares, os quais 

geológico- geotécnico serão executados por via de estacas no caso dos novos viadutos e por 

composição de solução de fundação direta associada a microestacas no caso 

da Estação. 

Nos locais dos futuros pilares, definindo um alinhamento grosso modo de Oeste a Este, entre as cotas 

+79,80 e +87,24, executaram-se catorze furos de sondagem, acompanhados da realização de ensaios SPT e 

procedeu-se também à instalação de piezómetros de tubo aberto de 2” de di

e 8. 

Da prospeção e estudo realizada 

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

variáveis entre os 1,5 e os 7,5 metros de profundidade, atingindo a maior 

identificado pela sondagem 14. 

 

são enquadrados os aspetos orientadores e definidas as tipologias de instrumentos a colocar e 

grandezas a medir, a localização dos dispositivos, a frequência das leituras e os critérios de alerta e alarme, 

sendo a definição exata dos pontos a instrumentar em cada edifício ou estrutura feita após a 

vistorias aos edifícios e estruturas, atualmente ainda em curso e que serão concluídas antes do início da fase 

A implementação deste Plano de Instrumentação e Observação tem como objetivo 

e manterão em níveis aceitáveis, permitindo obter a comprovação do modelo 

estrutural e geotécnico que esteve na base do projeto e, caso justificado em função dos resultados,

implementar medidas preventivas atempadamente. 

se por fim que este é um plano dinâmico e evolutivo em função dos resulta

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

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

se insere. O estudo geotécnico a apresentar deve desenvolver um conjunto de 

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

Geotécnico, incluindo as anteriores prospeções e os resultados da 

realizada no âmbito deste projeto de execução é apresentado

tivo à construção dos novos viadutos a poente da Estação 

expansão do cais da estação para nascente, as interferências com o meio geológico são muito localizadas e 

se por via da execução das fundações dos pilares, os quais de acordo com os resultados do estudo 

serão executados por via de estacas no caso dos novos viadutos e por 

composição de solução de fundação direta associada a microestacas no caso do aumento do cais nascente 

os pilares, definindo um alinhamento grosso modo de Oeste a Este, entre as cotas 

se catorze furos de sondagem, acompanhados da realização de ensaios SPT e 

se também à instalação de piezómetros de tubo aberto de 2” de diâmetro nas Sondagens 1, 4, 5, 6 

Da prospeção e estudo realizada concluiu-se que no local e sob os pavimentos dos arruamentos existentes, 

ocorrem terrenos recentes constituídos por aterros essencialmente arenosos com clastos dispersos e nas 

avimentadas 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, 
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e definidas as tipologias de instrumentos a colocar e 

os critérios de alerta e alarme, 

sendo a definição exata dos pontos a instrumentar em cada edifício ou estrutura feita após a conclusão das 

e que serão concluídas antes do início da fase 

A implementação deste Plano de Instrumentação e Observação tem como objetivo assegurar que as 

bter a comprovação do modelo 

e, caso justificado em função dos resultados, 

dinâmico e evolutivo em função dos resultados obtidos. 

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

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

se insere. O estudo geotécnico a apresentar deve desenvolver um conjunto de 

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

Geotécnico, incluindo as anteriores prospeções e os resultados da Prospeção Geológica 

realizada no âmbito deste projeto de execução é apresentado em anexo (Anexo 

s viadutos a poente da Estação Campo Grande e à 

expansão do cais da estação para nascente, as interferências com o meio geológico são muito localizadas e 

om os resultados do estudo 

serão executados por via de estacas no caso dos novos viadutos e por uma 

do aumento do cais nascente 

os pilares, definindo um alinhamento grosso modo de Oeste a Este, entre as cotas 

se catorze furos de sondagem, acompanhados da realização de ensaios SPT e 

âmetro nas Sondagens 1, 4, 5, 6 

se que no local e sob os pavimentos dos arruamentos existentes, 

ocorrem terrenos recentes constituídos por aterros essencialmente arenosos com clastos dispersos e nas 

avimentadas ocorre terra vegetal arenosa acastanhada, soltas a medianamente compactas 

estratos recentes pertencentes a este Complexo possuem espessuras 

expressão a Este da estação, 
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Subjacentes a estes depósitos iniciais surgem formações litológicas de idade miocénica, constituídas 

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. 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 f

pancadas. 

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

acinzentadas a acastanhadas, apresentando algumas intercalações de calcarenitos finos

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

ocorrendo no entanto passagens ligeiramente mais descomprimidas compactas;

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

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

frequentemente como estratos lenticulares intercalados nos horizontes mais detríticos. Apresentam

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

- Complexo C3A – 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 

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.

- Complexo C3B – Constituído por areias muito finas, a

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.

A Figura 61 apresenta de forma esquemática 

constituição do substrato geológico de cada uma delas. Verifica

ocorrem de um modo geral aterros arenosos com espessuras variáveis entre os 1,5 e os 7,5 metros, que se 

apresentam essencialmente soltos a medianamente compactos e não aconselháveis para fundação de 

estruturas provisórias e/ou permanentes. Deste modo, e par

o encastramento de fundações especiais nos Complexo de Base (Complexo C3A/ C3B), será o indicado para 

garantir a estabilidade das estruturas. 

fundações indiretas.  

 

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

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 

caraterísticas litológicas e o seu grau de compacidade/consistência. Desta forma e do topo para a base, 

e a presença dos seguintes complexos: 

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 

Idêntico ao complexo sobrejacente é igualmente constituído por areias finas siltosas 

acinzentadas a acastanhadas, apresentando algumas intercalações de calcarenitos finos

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 con

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

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 

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.

apresenta de forma esquemática os locais das sondagens e um perfil interpretativo da 

constituição do substrato geológico de cada uma delas. Verifica-se assim que sob os pavimentos existentes 

correm de um modo geral aterros arenosos com espessuras variáveis entre os 1,5 e os 7,5 metros, que se 

apresentam essencialmente soltos a medianamente compactos e não aconselháveis para fundação de 

estruturas provisórias e/ou permanentes. Deste modo, e para o efeito de fundação das estruturas definitivas, 

o encastramento de fundações especiais nos Complexo de Base (Complexo C3A/ C3B), será o indicado para 

 De acordo com estes resultados, as soluções de fundação serão p
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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 

caraterísticas litológicas e o seu grau de compacidade/consistência. Desta forma e do topo para a base, 

É constituído essencialmente por areias finas siltosas castanhas acinzentadas, 

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

inas 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 dispersos. Surgem 

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

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. 

cinzentadas, 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. 

os locais das sondagens e um perfil interpretativo da 

se assim que sob os pavimentos existentes 

correm de um modo geral aterros arenosos com espessuras variáveis entre os 1,5 e os 7,5 metros, que se 

apresentam essencialmente soltos a medianamente compactos e não aconselháveis para fundação de 

a o efeito de fundação das estruturas definitivas, 

o encastramento de fundações especiais nos Complexo de Base (Complexo C3A/ C3B), será o indicado para 

soluções de fundação serão por 
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Fonte: Prospeção Geológica e Geotécnica Complementar

Valores Patrimoniais Naturais Património Paleontológico, Prof. Mário Cachão, março 2021)

Figura 61 – Localização das sondagens geotécnicas e breve caracterização das litofácies

As fundações dos 4 pilares do viaduto VL1, e também do encontro deste viaduto, serão realizadas por 

estacas com diâmetros de 1,0 m e 1,2

viaduto VL2 terá 14 pilares e o encontro, com fundações indiretas p

 

Prospeção Geológica e Geotécnica Complementar, Teixeira Duarte, março 2021 e relatório de Avaliação de Impacto Ambiental 

Valores Patrimoniais Naturais Património Paleontológico, Prof. Mário Cachão, março 2021)

Localização das sondagens geotécnicas e breve caracterização das litofácies

fundações dos 4 pilares do viaduto VL1, e também do encontro deste viaduto, serão realizadas por 

m e 1,2 m e comprimentos variáveis (entre cerca de 15,8

viaduto VL2 terá 14 pilares e o encontro, com fundações indiretas por estacas com diâmetros de 1,0
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, Teixeira Duarte, março 2021 e relatório de Avaliação de Impacto Ambiental 

Valores Patrimoniais Naturais Património Paleontológico, Prof. Mário Cachão, março 2021) 

Localização das sondagens geotécnicas e breve caracterização das litofácies 

fundações dos 4 pilares do viaduto VL1, e também do encontro deste viaduto, serão realizadas por 

variáveis (entre cerca de 15,8 m e 24,2 m). O 

or estacas com diâmetros de 1,0 m e 
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1,2 m e comprimentos variáveis (entre 2

execução de inclusões rígidas em betão simples, a realizar por trado contínuo

dimensão, diâmetro 0,60 m).  

Para os maciços de fundação / encabeçamento das estacas em projeto de execução as cotas de fundação 

destes maciços foram otimizadas com a subida de alguns dos maciços de encabeçamento das estacas, de 

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

entivações provisórias nestas zonas). 

Relativamente à Estação e atendendo à informação obti

geológica-geotécnica constatou-se que os materiais de fundação, junto à superfície, 

mais adequados por forma a garantir a resistência e a deformabilidade necessária para suportar as ações que 

serão transmitidas pela estrutura a construir

que encabeçam um conjunto de microestacas 

Os aterros na obra serão assim também 

pequenos aterros técnicos, associados aos encontros

Relativamente aos aspetos hidrogeológicos do local, de referir que após estabilização do nível de água em 

cada um dos quatro piezómetros instalados nos locais das 

freático varia de Oeste para Este, aproximadamente entre as cotas +80,57 m e +74,54 m. Os níveis de água 

ocorrem a uma profundidade entre 5 a 9 m, aproximadamente.

Refira-se por fim que, de acordo com o Estudo G

minimização complementares necessárias

o Plano de Instrumentação e Observação que contempla a monitorização dos terrenos à superfície e 

edificado, conforme detalhados nas anteriores medidas II

II-6. Plano de Gestão de Efluentes e Resíduos que evite eventuais contaminações do

superficiais e subterrâneos. 

O Plano de Gestão de Efluentes e o Plano de Gestão 

no Anexo 10.7 do Volume Anexos. 

Conforme Plano de Gestão de Efluentes

drenagem pública e relativamente às águas residuais provenientes da lavagem dos rodados dos camiões e 

das autobetoneiras, as mesmas e, previamente à sua passagem por uma bacia de decantação, serão também 

enviadas para a rede de drenagem pública

cumprindo o estabelecido no Regulamento para Lançamento de Efluentes Industriais na Rede de Colectores de 

Lisboa. 

 

m e comprimentos variáveis (entre 22,2 m e 30,8 m). Ambos os encontros terão

inclusões rígidas em betão simples, a realizar por trado contínuo (‘estacas’ de pequena 

Para os maciços de fundação / encabeçamento das estacas em projeto de execução as cotas de fundação 

om a subida de alguns dos maciços de encabeçamento das estacas, de 

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

tendendo à informação obtida após a realização da campanha de prospeção 

se que os materiais de fundação, junto à superfície, 

mais adequados por forma a garantir a resistência e a deformabilidade necessária para suportar as ações que 

serão transmitidas pela estrutura a construir. As fundações dos pilares são materializadas através de maciços 

que encabeçam um conjunto de microestacas e comprimento de aproximadamente 15 m

também reduzidos, correspondentes aos aterros dos maciços de fundação e 

aos encontros.  

Relativamente aos aspetos hidrogeológicos do local, de referir que após estabilização do nível de água em 

cada um dos quatro piezómetros instalados nos locais das sondagens, foi possível observar que o nível 

freático varia de Oeste para Este, aproximadamente entre as cotas +80,57 m e +74,54 m. Os níveis de água 

ocorrem a uma profundidade entre 5 a 9 m, aproximadamente. 

de acordo com o Estudo Geológico Geotécnico, são ainda definidas as medidas de 

minimização complementares necessárias, e que foram consideradas nos respetivos projetos de estruturas,

o Plano de Instrumentação e Observação que contempla a monitorização dos terrenos à superfície e 

edificado, conforme detalhados nas anteriores medidas II-2, II-3 e II-4.  

6. Plano de Gestão de Efluentes e Resíduos que evite eventuais contaminações do

Plano de Gestão de Resíduos para a fase de construção 

Efluentes, as águas residuais domésticas serão encaminhadas para a rede de 

drenagem pública e relativamente às águas residuais provenientes da lavagem dos rodados dos camiões e 

das autobetoneiras, as mesmas e, previamente à sua passagem por uma bacia de decantação, serão também 

de de drenagem pública, tendo este projeto sido submetido à CML para aprovação e 

Regulamento para Lançamento de Efluentes Industriais na Rede de Colectores de 
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terão ainda associados a 

(‘estacas’ de pequena 

Para os maciços de fundação / encabeçamento das estacas em projeto de execução as cotas de fundação 

om a subida de alguns dos maciços de encabeçamento das estacas, de 

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

da após a realização da campanha de prospeção 

se que os materiais de fundação, junto à superfície, também não são os 

mais adequados por forma a garantir a resistência e a deformabilidade necessária para suportar as ações que 

materializadas através de maciços 

m.  

aos aterros dos maciços de fundação e 

Relativamente aos aspetos hidrogeológicos do local, de referir que após estabilização do nível de água em 

sondagens, foi possível observar que o nível 

freático varia de Oeste para Este, aproximadamente entre as cotas +80,57 m e +74,54 m. Os níveis de água 

são ainda definidas as medidas de 

, e que foram consideradas nos respetivos projetos de estruturas, e 

o Plano de Instrumentação e Observação que contempla a monitorização dos terrenos à superfície e 

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

para a fase de construção são apresentados 

serão encaminhadas para a rede de 

drenagem pública e relativamente às águas residuais provenientes da lavagem dos rodados dos camiões e 

das autobetoneiras, as mesmas e, previamente à sua passagem por uma bacia de decantação, serão também 

, tendo este projeto sido submetido à CML para aprovação e 

Regulamento para Lançamento de Efluentes Industriais na Rede de Colectores de 
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O Plano de Gestão de Resíduos 

atividades de construção e do estaleiro industrial, bem como dos resíduos com origem nas instalações 

sociais e administrativas (estaleiro social). Estabelece assim as diretrizes (atua

implementados) para a sua:  

(i) identificação e classificação; 

(ii) armazenamento temporário; 

(iii) deposição seletiva;  

(iv) transporte; e  

(v) destino final.  

Complementarmente define ainda a periodicidade e responsabilid

registo no mapa de resíduos, além das 

responsabilidade de cada um na Gestão de Resíduos. 

Em anexo a este documento é ainda 

e Demolição (PPGRCD), desenvolvido em conjunto com o presente projeto de execução, conforme legislação 

aplicável. 

Quanto à fase de exploração, a rede de águas residuais domésticas da Ampliação da Estação Campo Grand

ligará à rede pública, conforme Projeto de Rede de Drenagem de Águas Residuais da Estação Campo Grande 

(Projeto Fluídos, Tomo III: memória descritiva e justificativa 

Desenhos VDCG TXD PE FLU EST 

Em resumo tem-se que a rede de drenagem de águas residuais da copa será constituída por um coletor 

embutido na parede, que irá descarregar os aparelhos 

tubo de queda localizado adjacentemente à prumada de água, tal como se pode aferir pelas plantas. Os 

aparelhos da nova I.S. serão drenado diretamente para o teto do piso inferior, ligando a um coletor a instalar 

no teto e que fará a drenagem destas águas residuais para o tubo de

Ambos os coletores serão ventilados até à cobertura, e o tubo de queda terá também ventilação secundária, 

pois se fosse diretamente à cobertura iria colidir com a caleira de drenagem de águas pluviais. No piso mais 

inferior este tubo de queda desc

do tamanho (0,80 m x 0,80 m). Posteriormente um coletor drenará desta caixa para uma caixa a executar no 

exterior.  

Na fase de exploração a gestão de resíduos 

Estação, sendo os RSU recolhidos pelos serviços camarários. 

Os restantes resíduos produzidos na fase de exploração 

Gestão de Resíduos do ML (PR-GS

 

 define o planeamento para a correta gestão dos resíduos resultantes das 

atividades de construção e do estaleiro industrial, bem como dos resíduos com origem nas instalações 

sociais e administrativas (estaleiro social). Estabelece assim as diretrizes (atuação e estruturas/meios físicos 

(i) identificação e classificação;  

(ii) armazenamento temporário;  

Complementarmente define ainda a periodicidade e responsabilidade pela inspeção e manutenção e pelo 

registo no mapa de resíduos, além das ações de formação e sensibilização a implementar neste âmbito e da 

responsabilidade de cada um na Gestão de Resíduos.  

ainda apresentado o Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de 

e Demolição (PPGRCD), desenvolvido em conjunto com o presente projeto de execução, conforme legislação 

Quanto à fase de exploração, a rede de águas residuais domésticas da Ampliação da Estação Campo Grand

ligará à rede pública, conforme Projeto de Rede de Drenagem de Águas Residuais da Estação Campo Grande 

memória descritiva e justificativa VDCG TXD PE

 ECG DW 99003 a VDCG TXD PE FLU EST ECG DW

se que a rede de drenagem de águas residuais da copa será constituída por um coletor 

embutido na parede, que irá descarregar os aparelhos – lava-loiças, máquina de lavar loiça e bebedouro 

o adjacentemente à prumada de água, tal como se pode aferir pelas plantas. Os 

aparelhos da nova I.S. serão drenado diretamente para o teto do piso inferior, ligando a um coletor a instalar 

no teto e que fará a drenagem destas águas residuais para o tubo de queda.  

Ambos os coletores serão ventilados até à cobertura, e o tubo de queda terá também ventilação secundária, 

pois se fosse diretamente à cobertura iria colidir com a caleira de drenagem de águas pluviais. No piso mais 

inferior este tubo de queda descarregará numa caixa de visita existente, que será reformulada para o dobro 

do tamanho (0,80 m x 0,80 m). Posteriormente um coletor drenará desta caixa para uma caixa a executar no 

Na fase de exploração a gestão de resíduos urbanos seguirá a atualmente já implementada pelo ML

RSU recolhidos pelos serviços camarários.  

Os restantes resíduos produzidos na fase de exploração geridos conforme estabelecido no procedimento 

GS-010-03) do Sistema de Gestão de Qualidade e Ambiente 
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define o planeamento para a correta gestão dos resíduos resultantes das 

atividades de construção e do estaleiro industrial, bem como dos resíduos com origem nas instalações 

ção e estruturas/meios físicos 

ade pela inspeção e manutenção e pelo 

ações de formação e sensibilização a implementar neste âmbito e da 

enção e Gestão de Resíduos de Construção 

e Demolição (PPGRCD), desenvolvido em conjunto com o presente projeto de execução, conforme legislação 

Quanto à fase de exploração, a rede de águas residuais domésticas da Ampliação da Estação Campo Grande 

ligará à rede pública, conforme Projeto de Rede de Drenagem de Águas Residuais da Estação Campo Grande 

E FLU EST ECG MD 99000 e 

DW 99005). 

se que a rede de drenagem de águas residuais da copa será constituída por um coletor 

loiças, máquina de lavar loiça e bebedouro – no 

o adjacentemente à prumada de água, tal como se pode aferir pelas plantas. Os 

aparelhos da nova I.S. serão drenado diretamente para o teto do piso inferior, ligando a um coletor a instalar 

Ambos os coletores serão ventilados até à cobertura, e o tubo de queda terá também ventilação secundária, 

pois se fosse diretamente à cobertura iria colidir com a caleira de drenagem de águas pluviais. No piso mais 

arregará numa caixa de visita existente, que será reformulada para o dobro 

do tamanho (0,80 m x 0,80 m). Posteriormente um coletor drenará desta caixa para uma caixa a executar no 

lmente já implementada pelo ML na 

conforme estabelecido no procedimento 

de Qualidade e Ambiente do ML (certificado 
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pelas Normas ISO 9001:2015 e 14001:2015).

responsabilidades, os procedimentos relativos 

1. Prevenção da produção de resíduos; 

2. Identificação dos resíduos produzidos; 

3. Triagem e acondicionamento; 

4. Recolha e transporte interno para armazenamento temporário; 

5. Quantificação dos resíduos produzidos (mapa de resíduos da instalação); 

6. Seleção de fornecedores de serviços de gestão de resíduos; 

7. Requisição e acompanhamento dos serviços de recolha, transporte e encaminhamento para 

destino final;  

8. Controlo e arquivo da documentação; 

9. Verificação das condições de armazenamento temporário; 

10. Formação, sensibilização e informação; 

11. Registo anual no SIRER; e  

12. Verificação trimestral da existência de licenças de operadores e alvarás de transportadores de 

resíduos. 

II-7. Estudo hidrológico e hidráulico que comprove tecnicamente que a construção do túnel não agrava a 

vulnerabilidade à inundação nos edifícios confinantes com esta nova infraestrutura na zona envolvente.

Não aplicável ao presente projeto. Esta medida aplica

Prolongamento das Linhas Amarela e Verde.

II-8. Levantamento de detalhe dos elementos do sistema de drenagem existentes nas zonas a intervir, passíveis 

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

que se mostrem necessários para assegurar uma adequada drenage

residuais, atendendo ao carácter unitário do sistema).

No Âmbito do projeto de Serviços Afetados

Estação Campo Grande (estação e pórticos) e também o

sintetizado no cap.3-ponto 3.7 e apresentado no 

de detalhe de todos os elementos do sistema de drenagem existentes na zonas a intervir.

O levantamento de detalhe teve por base 

reuniões no local com a entidade responsável, 

Manutenção e Conservação – Departamento de Saneamento

verificada eventual interferência com as 

comprovados e/ou retificados localmente através levantamentos detalhados das zonas de intervenção e 

realização de ensaios e testes (inspeções com vídeo e água), tendo estas atividades sido re

conjunto/acordo com a CML. 

 

pelas Normas ISO 9001:2015 e 14001:2015). Este procedimento estabelece além do objetivo, âmbito e 

responsabilidades, os procedimentos relativos a:  

da produção de resíduos;  

duos produzidos;  

3. Triagem e acondicionamento;  

4. Recolha e transporte interno para armazenamento temporário;  

dos resíduos produzidos (mapa de resíduos da instalação);  

de fornecedores de serviços de gestão de resíduos;  

e acompanhamento dos serviços de recolha, transporte e encaminhamento para 

e arquivo da documentação;  

das condições de armazenamento temporário;  

, sensibilização e informação;  

trimestral da existência de licenças de operadores e alvarás de transportadores de 

7. Estudo hidrológico e hidráulico que comprove tecnicamente que a construção do túnel não agrava a 

inundação nos edifícios confinantes com esta nova infraestrutura na zona envolvente.

Não aplicável ao presente projeto. Esta medida aplica-se ao Lote 2 (Santos/Cais do Sodré) da Empreitada de 

Prolongamento das Linhas Amarela e Verde. 

detalhe dos elementos do sistema de drenagem existentes nas zonas a intervir, passíveis 

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

que se mostrem necessários para assegurar uma adequada drenagem das escorrências superficiais (e águas 

residuais, atendendo ao carácter unitário do sistema). 

de Serviços Afetados, considerando os projetos dos Viadutos, da zona a nascente

Estação Campo Grande (estação e pórticos) e também o Novo Acesso à Torre Vicentina

ponto 3.7 e apresentado no Anexo 3.4 do Volume Anexos, foi realizado o levantamento 

de detalhe de todos os elementos do sistema de drenagem existentes na zonas a intervir.

teve por base a informação atual ‘oficial’ dos cadastros disponibilizados e em 

com a entidade responsável, neste caso, a CML e designadamente a Direção Municipal de 

Departamento de Saneamento. Já em fase de projeto de execução e quando 

com as infraestruturas de águas pluviais e residuais,

comprovados e/ou retificados localmente através levantamentos detalhados das zonas de intervenção e 

s e testes (inspeções com vídeo e água), tendo estas atividades sido re
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Este procedimento estabelece além do objetivo, âmbito e 

e acompanhamento dos serviços de recolha, transporte e encaminhamento para 

trimestral da existência de licenças de operadores e alvarás de transportadores de 

7. Estudo hidrológico e hidráulico que comprove tecnicamente que a construção do túnel não agrava a 

inundação nos edifícios confinantes com esta nova infraestrutura na zona envolvente. 

se ao Lote 2 (Santos/Cais do Sodré) da Empreitada de 

detalhe dos elementos do sistema de drenagem existentes nas zonas a intervir, passíveis 

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

m das escorrências superficiais (e águas 

, considerando os projetos dos Viadutos, da zona a nascente da 

o Acesso à Torre Vicentina, e conforme 

realizado o levantamento 

de detalhe de todos os elementos do sistema de drenagem existentes na zonas a intervir. 

a informação atual ‘oficial’ dos cadastros disponibilizados e em 

Direção Municipal de 

projeto de execução e quando 

, os cadastros foram 

comprovados e/ou retificados localmente através levantamentos detalhados das zonas de intervenção e 

s e testes (inspeções com vídeo e água), tendo estas atividades sido realizadas em 
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Como exemplos de situações cujas inspeções detalhadas levaram 

intervenção nos serviços distintas das ini

- Pilar VL1-P2: estando as fundações muito próximas das redes de saneamento existentes, nomeadamente, 

do coletor Ø500 PEAD e do coletor pluvial Ø1400 BS, que se encontram a uma profundidade de cerca de 

5,20 m, foi estudada uma solução (dada a profundidade e dimensões destes coletores) 

reposicionamento do pilar, de modo a que estas infraestruturas não sejam interferidas pela ex

referido pilar. 

Caixas de visita S7 e S8 do 

Foto 16 – Levantamento de detalhe dos elementos do sistema de drenagem

- Pilar VL2-P8: do levantamento efetuado no t

sumidouros localizado mais a poen

bloqueados por areias. O proposto será a relocalização dos dois sumidouros e a execução de uma caixa 

de visita, para receção das águas pluviais destes sumidouros e a ligação à caixa de visita i

nascente. Esta modificação garantirá o correto escoamento das águas pluviais e também a não colisão 

dos coletores com os pilares propostos do viaduto a construir.

- Do pilar VL2-P10 ao pilar VL2

vai desde o VL2- P10 até ao VL2

será desativada, pois apenas drena a

VL2-P11. Assim o proposto é relocalizar o sumidouro mais a norte, e ligar a drenagem do mesmo à caixa 

de visita localizada na rotunda à esquerda do pilar. Esta alteração permitirá a desativação do sumidouro 

existente e de todos os ramais que aí chegam e começam.

Além destes três casos particulares, detetados na sequência do levantamento de detalhe realizado ao 

sistema de drenagem, foram previstos desvios e restabelecimentos de outros elementos, que estavam já 

previstos pela análise dos cadastros:

- Zona da Estação Campo Grande: 

da CML, com demolição das caixas da rede de drenagem e desativação dos coletores entre caixas

 

cujas inspeções detalhadas levaram a alterações do projeto ou da proposta de

nos serviços distintas das inicialmente previstas referem-se as seguintes:

P2: estando as fundações muito próximas das redes de saneamento existentes, nomeadamente, 

do coletor Ø500 PEAD e do coletor pluvial Ø1400 BS, que se encontram a uma profundidade de cerca de 

estudada uma solução (dada a profundidade e dimensões destes coletores) 

de modo a que estas infraestruturas não sejam interferidas pela ex

 

e S8 do coletor pluvial Ø1400mm Caixa de visita do coletor Ø1400mm

Levantamento de detalhe dos elementos do sistema de drenagem

levantamento efetuado no terreno, existem condutas de 250

sumidouros localizado mais a poente do pilar VL2-P8, verificando-se que estes 

bloqueados por areias. O proposto será a relocalização dos dois sumidouros e a execução de uma caixa 

de visita, para receção das águas pluviais destes sumidouros e a ligação à caixa de visita i

nascente. Esta modificação garantirá o correto escoamento das águas pluviais e também a não colisão 

dos coletores com os pilares propostos do viaduto a construir. 

pilar VL2-P11: do levantado realizado, verificou-se a existência de uma conduta que 

P10 até ao VL2-P11, tendo esta o ponto mais baixo sob o pilar VL2

, pois apenas drena as águas pluviais provenientes do sumidouro localizado perto do 

ssim o proposto é relocalizar o sumidouro mais a norte, e ligar a drenagem do mesmo à caixa 

de visita localizada na rotunda à esquerda do pilar. Esta alteração permitirá a desativação do sumidouro 

existente e de todos os ramais que aí chegam e começam. 

m destes três casos particulares, detetados na sequência do levantamento de detalhe realizado ao 

sistema de drenagem, foram previstos desvios e restabelecimentos de outros elementos, que estavam já 

previstos pela análise dos cadastros: 

o Grande: desvio, para sul, das redes de drenagem de águas residuais e pluviais 

da CML, com demolição das caixas da rede de drenagem e desativação dos coletores entre caixas

 

  pág. 173/265 

a alterações do projeto ou da proposta de 

se as seguintes: 

P2: estando as fundações muito próximas das redes de saneamento existentes, nomeadamente, 

do coletor Ø500 PEAD e do coletor pluvial Ø1400 BS, que se encontram a uma profundidade de cerca de 

estudada uma solução (dada a profundidade e dimensões destes coletores) de 

de modo a que estas infraestruturas não sejam interferidas pela execução do 

 

aixa de visita do coletor Ø1400mm 

Levantamento de detalhe dos elementos do sistema de drenagem 

erreno, existem condutas de 250 mm que drenam dois 

se que estes coletores estavam 

bloqueados por areias. O proposto será a relocalização dos dois sumidouros e a execução de uma caixa 

de visita, para receção das águas pluviais destes sumidouros e a ligação à caixa de visita imediatamente a 

nascente. Esta modificação garantirá o correto escoamento das águas pluviais e também a não colisão 

se a existência de uma conduta que 

o ponto mais baixo sob o pilar VL2-P10. Esta conduta 

do sumidouro localizado perto do 

ssim o proposto é relocalizar o sumidouro mais a norte, e ligar a drenagem do mesmo à caixa 

de visita localizada na rotunda à esquerda do pilar. Esta alteração permitirá a desativação do sumidouro 

m destes três casos particulares, detetados na sequência do levantamento de detalhe realizado ao 

sistema de drenagem, foram previstos desvios e restabelecimentos de outros elementos, que estavam já 

desvio, para sul, das redes de drenagem de águas residuais e pluviais 

da CML, com demolição das caixas da rede de drenagem e desativação dos coletores entre caixas. 
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- Torre Vicentina: interferência com a segunda caixa de visita existente na zona entre o viaduto existente e 

o encontro do VL2, e que será transformada em caixa de visita não acessível, uma vez que a linha ficará 

superior à mesma, sendo o coletor existente Cl

nova na qual irão descarregar as águas pluviais do canal de pavimento restante e também dos restantes 

poços ingleses. 

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

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

As movimentações de terras para a execução do projeto

e Estação, tratando-se em ambos os casos de fun

uma pequena rampa de acesso à Torre Vicentina.

do maciços de fundação, a perfuração de estacas e pequena rampa de acesso) e dos aterros das funda

os volumes são relativamente reduzidos, tendo estes volumes já sido apresentados no 

As maiores escavações, para a execução

superficiais compostas por aterros contemporâneo

com um mínimo de 3 m no pilar VL2-P11 (entre as faixas da Avenida Padre Cruz) e 

pilar VL2-P9. Em profundidade as escavações resultam da perfuração das estacas 

diâmetro, cuja comprimento/profundidade

Viaduto VL1. Estes solos estão bem caracterizados nos estudos geológicos e geotécnicos

Também os aterros em obra são reduzidos

correspondendo no essencial aos aterros dos maciços de fundação 

Viadutos e de microestacas na Estação).

De acordo com o balanço de terras, apenas uma pequena parte dos m

obra (cerca de 1.700 m
3
) e o restante (cerca de 4.500

Conforme caracterização geológica geotécnica 

área de implantação do projeto e avaliação da possibilidade de contaminação dos solos ocorrentes

Anexo 8, e tal como já avaliado anteriormente 

muito reduzida. 

De facto, anteriormente à sua urbanizaçã

uma ocupação humana de baixa densidade, essencialmente constituída por campos agrícolas das quintas 

que aqui se instalaram e terrenos baldios. 

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).  

 

interferência com a segunda caixa de visita existente na zona entre o viaduto existente e 

o encontro do VL2, e que será transformada em caixa de visita não acessível, uma vez que a linha ficará 

superior à mesma, sendo o coletor existente Cl (500) BE mantido. Será construída uma caixa de visita 

nova na qual irão descarregar as águas pluviais do canal de pavimento restante e também dos restantes 

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

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

para a execução do projeto limitam-se à execução das fundações dos Viadutos 

se em ambos os casos de fundações indiretas, e também à escavação para execução de 

uma pequena rampa de acesso à Torre Vicentina. Dado o caráter pontual das escavações (

do maciços de fundação, a perfuração de estacas e pequena rampa de acesso) e dos aterros das funda

os volumes são relativamente reduzidos, tendo estes volumes já sido apresentados no Cap.3

, para a execução dos maciços de fundação dos pilares, incidem

superficiais compostas por aterros contemporâneos, sendo realizadas até uma profundidade média de 

P11 (entre as faixas da Avenida Padre Cruz) e um máximo de 6,5

Em profundidade as escavações resultam da perfuração das estacas 

comprimento/profundidade varia entre 22,2 m e 30,8 m no viaduto VL2 e 15,8

Estes solos estão bem caracterizados nos estudos geológicos e geotécnicos

Também 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 

). 

apenas uma pequena parte dos materiais será incorporados na própria 

) e o restante (cerca de 4.500 m
3
) será conduzida a destino final autorizado

Conforme caracterização geológica geotécnica realizada (Anexo 3.3) e dado de histórico de ocupação da 

e avaliação da possibilidade de contaminação dos solos ocorrentes

anteriormente no EIA, a possibilidade de contaminação de solos nesta área 

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 aqui se instalaram e terrenos baldios. Atualmente, e 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 

arenoso, por vezes argiloso, com fragmentos líticos e cerâmicos, de cor castanho amarelado com 
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interferência com a segunda caixa de visita existente na zona entre o viaduto existente e 

o encontro do VL2, e que será transformada em caixa de visita não acessível, uma vez que a linha ficará 

Será construída uma caixa de visita 

nova na qual irão descarregar as águas pluviais do canal de pavimento restante e também dos restantes 

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

se à execução das fundações dos Viadutos 

dações indiretas, e também à escavação para execução de 

escavações (para a execução 

do maciços de fundação, a perfuração de estacas e pequena rampa de acesso) e dos aterros das fundações, 

Cap.3-ponto 3.6. 

incidem nas camadas mais 

profundidade média de 4 m, 

um máximo de 6,5 m no 

Em profundidade as escavações resultam da perfuração das estacas de 1,0 ou 1,2 m de 

m no viaduto VL2 e 15,8 m a 24,2 m no 

Estes solos estão bem caracterizados nos estudos geológicos e geotécnicos. 

pelas soluções estruturais adotadas para os encontros, 

(encabeçamento das estacas nos 

incorporados na própria 

a destino final autorizado. 

histórico de ocupação da 

e avaliação da possibilidade de contaminação dos solos ocorrentes, feita no 

a possibilidade de contaminação de solos nesta área é 

o tal como atualmente a reconhecemos, toda esta zona terá tido 

uma ocupação humana de baixa densidade, essencialmente constituída por campos agrícolas das quintas 

como toda esta zona urbana da cidade de 

Lisboa, a área de projeto é coberta por camadas antrópicas dos aterros (aterro heterogéneo constituído por 

arenoso, por vezes argiloso, com fragmentos líticos e cerâmicos, de cor castanho amarelado com 
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De acordo com os estudos geológico

complementar), estes níveis superficiais 

da ordem de 1,5 m. Os níveis superf

cerca de 3 m) para o VL1; de 1,5 a 3

7,5 m) para o VL2; e entre 1 e 2,5

até 7,5 m), seguindo-se uma extensa camada de materiais do Miocénico e depois as respetivas formações 

sedimentares. 

Assim e para verificar a possibilidade de reutilização dos solos na empreitada

urbano, conforme Guias Técnicos APA, adaptados das 

sobrantes (Critérios de admissão de resíduos em aterro

aterro) e a sua eventual contaminação, foi já nesta fase 

caracterização da qualidade dos solos de escavação

orientada, coincidente com as zonas de execução das fundações dos pilares

de profundidade), sem mistura de horizontes

argilas e as camadas de areias alaranjadas

Volume Anexos do RECAPE. 

Dos resultados obtidos verifica-se que

 Os teores dos contaminantes 

uso urbano, com uma única exceção de uma amostra superficial

concentração de arsénio é ligeiramente super

No entanto, tendo em conta que se trata de uma amostragem pontual e que na amostra recolhida a 

maior profundidade (estrato 

resultados das amostras ao 

estrato superficial entre 0 a 1,5

que não exista qualquer afetação d

 Todos os parâmetros analisados cumprem os valores limite definidos para a admissão de resíduos em 

aterros de inertes, estando inclusivamente muito abaixo destes (tanto em termos de valores limite

lixiviação, como dos valores li

parâmetro Sólidos Dissolvidos Totais (SDT), que em praticamente todas as amostras apresenta um valor 

superior ao valor limite de lixiviação estabelecido

Desta forma, com exceção dos solos 

estratos abaixo dos aterros contemporâneos

de inertes. Estes solos podem ser conduzidos a aterro de resíduos não perigosos

depositados em aterro (operação D1 

aterros, etc.), anteriormente designada 

 

De acordo com os estudos geológico-geotécnicos realizados (em anos anteriores

estes níveis superficiais de aterros antropogénicos têm uma pequ

s níveis superficiais têm espessuras maioritariamente de 1,5

de 1,5 a 3 m (e pontualmente de apenas 0,4 a 0,8 m e 

2,5 m de profundidade para a ampliação do Cais Nascent

se uma extensa camada de materiais do Miocénico e depois as respetivas formações 

Assim e para verificar a possibilidade de reutilização dos solos na empreitada (valores de referência para uso 

forme Guias Técnicos APA, adaptados das Normas de Ontário), o destino final dos solos de 

de admissão de resíduos em aterro do regime jurídico da deposição de resíduos em 

e a sua eventual contaminação, foi já nesta fase realizada uma campanha de amostragem para a 

ualidade dos solos de escavação. O plano considerou uma estratégia de amostragem 

orientada, coincidente com as zonas de execução das fundações dos pilares e estratificada

sem mistura de horizontes, de modo a amostrar os aterros antropogénicos

de areias alaranjadas. O relatório desta amostragem é apresentado no 

se que: 

contaminantes analisados são sempre inferiores aos valores de referência

uso urbano, com uma única exceção de uma amostra superficial (estrato entre 0 a 1,5

concentração de arsénio é ligeiramente superior ao valor limite estabelecido para 

No entanto, tendo em conta que se trata de uma amostragem pontual e que na amostra recolhida a 

 entre 4,5 a 6,0 m) se regista uma concentração em arsénio baixa e até 

 eluato (apesar das diferentes formas de lixiviação) 

entre 0 a 1,5 m (admissibilidade em aterros – valores limite de lixiviação

qualquer afetação dos solos neste local por este metal.  

Todos os parâmetros analisados cumprem os valores limite definidos para a admissão de resíduos em 

, estando inclusivamente muito abaixo destes (tanto em termos de valores limite

, como dos valores limite para o teor total de parâmetros orgânicos

parâmetro Sólidos Dissolvidos Totais (SDT), que em praticamente todas as amostras apresenta um valor 

de lixiviação estabelecido.  

Desta forma, com exceção dos solos referentes às amostragens na zona final do viaduto VL2

estratos abaixo dos aterros contemporâneos, os solos sobrantes não podem ser encaminhados a aterro 

. Estes solos podem ser conduzidos a aterro de resíduos não perigosos

depositados em aterro (operação D1 Depósito no solo, em profundidade ou à superfície (por exemplo, em 

designada Deposição sobre o solo ou no seu interior
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em anos anteriores e na recente campanha 

têm uma pequena espessura, em média 

maioritariamente de 1,5 m (e pontualmente até 

m e até um máximo de 4 e de 

para a ampliação do Cais Nascente (e pontualmente 

se uma extensa camada de materiais do Miocénico e depois as respetivas formações 

valores de referência para uso 

, o destino final dos solos de 

do regime jurídico da deposição de resíduos em 

realizada uma campanha de amostragem para a 

uma estratégia de amostragem 

estratificada (estratos até 6 m 

amostrar os aterros antropogénicos, as camadas de 

O relatório desta amostragem é apresentado no Anexo 7 do 

de referência definidos para o 

entre 0 a 1,5 m), em que a 

estabelecido para este uso.  

No entanto, tendo em conta que se trata de uma amostragem pontual e que na amostra recolhida a 

uma concentração em arsénio baixa e até pelo 

(apesar das diferentes formas de lixiviação) obtidos para o mesmo 

valores limite de lixiviação), é expectável 

Todos os parâmetros analisados cumprem os valores limite definidos para a admissão de resíduos em 

, estando inclusivamente muito abaixo destes (tanto em termos de valores limite de 

para o teor total de parâmetros orgânicos), com exceção do 

parâmetro Sólidos Dissolvidos Totais (SDT), que em praticamente todas as amostras apresenta um valor 

na zona final do viaduto VL2 e nos 

, os solos sobrantes não podem ser encaminhados a aterro 

. Estes solos podem ser conduzidos a aterro de resíduos não perigosos, onde poderão ser 

Depósito no solo, em profundidade ou à superfície (por exemplo, em 

Deposição sobre o solo ou no seu interior, e nomeadamente D1A 
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Deposição no solo) ou preferencialmente 

autorizada, de acordo com o atual regime geral de gestão de resíduos 

de dezembro), no âmbito da operação R10

ambiental (anteriormente designada

ambiente). Em alternativa, os solos sobrantes poderão ser valorizados em cimenteiras 

operação autorizada no âmbito da operação R5 

(anteriormente designada Reciclagem/recuperação de outras matérias inorgânicas

Assim e em resumo, maioritariamente os solos 

em obra do mesmo produtor, conforme 

dezembro (utilização de resíduos de construção e demolição em obra

destino final (resíduos não perigosos resulta

LER 17 05 04 – Solos e rochas não abrangidos em 17

de resíduos não perigosos, para utilização 

resíduos (ou outras autorizadas e 

especificadas/designadas, por via da entrada m vigor do ‘novo’ 

Refira-se por fim, sobre a caracterização da qualidade dos solos de escavação

quantitativos de solos a reutilizar em obra e os a l

1,5 m na zona da amostra que apresenta afetação por arsénio, não sendo compatíveis com o uso urbano

menos da realização de uma nova análise representativa dos solos removidos nesta zona para confirmação 

da adequação dos solos ao uso urbano), 

levados a destino final (aterro de resíduos não perigosos, já que apresentam um teor 

totais, superior ao admissível num aterro de inertes).

Na empreitada, tanto a reutilização de solos em obra (

como o encaminhamento a destino final (

ou eventualmente – caso se venha a detetar qualquer situação não esperada nesta fase durante a execução 

da obra – de resíduos perigosos) serão feitos 

realizado à qualidade dos solos e apresentado 

pontuais complementares a realizar durante a 

função de verificações em obra e a definir 

com as normas da APA e com o Decreto

De acordo com os resultados obtidos 

escavação excedentes, sendo que um deles poderá também receber so

essencialmente utilizado nesse caso (ou 

escavação sobrantes aos seguintes operadores de resíduos:

 

ou preferencialmente utilizados como terras de cobertura ou em outra operação 

regime geral de gestão de resíduos (Decreto-Lei n.º

no âmbito da operação R10 Tratamento do solo para benefício agrícola ou melhoramento 

designada Tratamento no solo em benefício da agricultura ou para melhorar o 

. Em alternativa, os solos sobrantes poderão ser valorizados em cimenteiras 

operação autorizada no âmbito da operação R5 Reciclagem/recuperação de outros materiais inorgânicos

Reciclagem/recuperação de outras matérias inorgânicas). 

maioritariamente os solos de escavação poderão ser utilizados nos aterros da 

, conforme estabelecido no artigo 52.º do Decreto-Lei n.º 102

utilização de resíduos de construção e demolição em obra). Os solos não reutilizados e a levar a 

resíduos não perigosos resultantes de atividade de construção, que se integram na classificaç

Solos e rochas não abrangidos em 17 05 03), serão maioritariamente encaminhados 

para utilização como terras de cobertura numa operação de valorização de 

orizadas e enquadradas nas operações R5 ou R10) entretanto 

especificadas/designadas, por via da entrada m vigor do ‘novo’ regime geral da gestão de resíduos

sobre a caracterização da qualidade dos solos de escavação que, dado o balanço

a reutilizar em obra e os a levar a destino final, os solos de escavação até cerca de 

m na zona da amostra que apresenta afetação por arsénio, não sendo compatíveis com o uso urbano

análise representativa dos solos removidos nesta zona para confirmação 

urbano), os mesmos não poderão ser reutilizados na obra

levados a destino final (aterro de resíduos não perigosos, já que apresentam um teor em sólidos dissolvidos 

totais, superior ao admissível num aterro de inertes). 

, tanto a reutilização de solos em obra (avaliação da compatibilidade com o uso urbano

como o encaminhamento a destino final (admissibilidade em aterro de inertes ou de resíduos não perigosos, 

caso se venha a detetar qualquer situação não esperada nesta fase durante a execução 

de resíduos perigosos) serão feitos de acordo com os resultados do plano de amostragem 

e apresentado no Anexo 7; com eventuais campanhas / amostragens 

pontuais complementares a realizar durante a fase de construção para confirmação dos resultados e/ou em 

a definir no âmbito do acompanhamento e gestão a

Decreto-lei n.º 102-D/2020, de10 de dezembro. 

De acordo com os resultados obtidos foram equacionados dois possíveis destinos para os solos de 

escavação excedentes, sendo que um deles poderá também receber solos contaminados e que será 

(ou para operações de deposição). Assim, prevê-se 

sobrantes aos seguintes operadores de resíduos: 
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ou em outra operação 

Lei n.º 102-D/2020 de 10 

Tratamento do solo para benefício agrícola ou melhoramento 

Tratamento no solo em benefício da agricultura ou para melhorar o 

. Em alternativa, os solos sobrantes poderão ser valorizados em cimenteiras ou em outra 

ão de outros materiais inorgânicos 

nos aterros da obra ou 

102-D/2020 de 10 de 

. Os solos não reutilizados e a levar a 

integram na classificação 

encaminhados a aterro 

como terras de cobertura numa operação de valorização de 

enquadradas nas operações R5 ou R10) entretanto 

ime geral da gestão de resíduos.  

, dado o balanço entre os 

evar a destino final, os solos de escavação até cerca de 

m na zona da amostra que apresenta afetação por arsénio, não sendo compatíveis com o uso urbano (e a 

análise representativa dos solos removidos nesta zona para confirmação 

os mesmos não poderão ser reutilizados na obra tendo que ser 

em sólidos dissolvidos 

avaliação da compatibilidade com o uso urbano), 

ou de resíduos não perigosos, 

caso se venha a detetar qualquer situação não esperada nesta fase durante a execução 

do plano de amostragem 

; com eventuais campanhas / amostragens 

fase de construção para confirmação dos resultados e/ou em 

no âmbito do acompanhamento e gestão ambiental da obra; e 

foram equacionados dois possíveis destinos para os solos de 

los contaminados e que será 

se o envio dos solos de 
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- SOARVAMIL – Sociedade de Areias de Vale Milhaços, situado em Co

(Seixal), com alvará de licença para a operação de gestão de resíduos 

de triagem e valorização de resíduos de construção e demolição e triagem e armazenagem de outros 

resíduos não perigosos; 

- AMBIGROUP RESIDUOS, SA (Odivelas), 

As cópias do alvará de licença para a operação de gestão de resíduos 

Programa de Circulação, que se apresenta no 

foram definidas as vias a utilizar

mesmos, apresentando a cartografia com o percurso de circulação definido.

O transporte será feito em camião c

a implementar na fase de construção 

Programa de Gestão Ambiental que se 

se junta no Anexo 10.7). 

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

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

A zona do projeto dos Viadutos do Campo Grande corresponde à designada Zona B do EIA em fase de 

Estudo Prévio, que se insere no tecido urbano da cidade de Lisboa, onde a estação de metropolitano do 

Campo Grande existente e o interface de transportes em que

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, princi

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 res

também se identificam 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 sul da estação do 

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

de saúde. Este equipamento localiza

Em termos de recetores próximos à área de projeto, eles correspondem assim aos edifícios habitacionais e 

escolares existentes nos seus extremos

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 v

estacionamento, na proximidade deste viaduto. M

 

Sociedade de Areias de Vale Milhaços, situado em Courela do Carmo, Vale Milhaços 

(Seixal), com alvará de licença para a operação de gestão de resíduos 030/2017(S04881

de triagem e valorização de resíduos de construção e demolição e triagem e armazenagem de outros 

(Odivelas), Operador de Gestão de Resíduos com 

de licença para a operação de gestão de resíduos e da TUA encontram

de Circulação, que se apresenta no Anexo 10.2 do Volume Anexos. Neste Programa de Circulação 

foram definidas as vias a utilizar nestes transportes e avaliados os principais impactes associados aos 

mesmos, apresentando a cartografia com o percurso de circulação definido. 

O transporte será feito em camião coberto e adotando os demais cuidados definidos no âmbito das medidas 

a implementar na fase de construção e na gestão de resíduos (apresentadas no Anexo 5 do Plano e 

Programa de Gestão Ambiental que se junta no Anexo 10.1 e também no Plano de Gestão de Resí

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

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

A zona do projeto dos Viadutos do Campo Grande corresponde à designada Zona B do EIA em fase de 

no tecido urbano da cidade de Lisboa, onde a estação de metropolitano do 

Campo Grande existente e o interface de transportes em que 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 

gunda Circular, principal artéria distribuidora do tráfego 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 

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 

difícios de serviços, como é o caso da sede da operadora NOS a sul da estação do 

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

de saúde. Este equipamento localiza-se cerca de 60 m a norte dos viadutos existentes.

próximos à área de projeto, eles correspondem assim aos edifícios habitacionais e 

escolares existentes nos seus extremos. 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 v

estacionamento, na proximidade deste viaduto. Mais concretamente, tem-se: 
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urela do Carmo, Vale Milhaços 

030/2017(S04881-201704) - central 

de triagem e valorização de resíduos de construção e demolição e triagem e armazenagem de outros 

Operador de Gestão de Resíduos com TUA20200312000090 – EA. 

e da TUA encontram-se em anexo ao 

Neste Programa de Circulação 

avaliados os principais impactes associados aos 

oberto e adotando os demais cuidados definidos no âmbito das medidas 

(apresentadas no Anexo 5 do Plano e 

e também no Plano de Gestão de Resíduos que 

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

A zona do projeto dos Viadutos do Campo Grande corresponde à designada Zona B do EIA em fase de 

no tecido urbano da cidade de Lisboa, onde a estação de metropolitano do 

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 

fego 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. 

idenciais de Telheiras, a poente, onde 

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 

difícios de serviços, como é o caso da sede da operadora NOS a sul da estação do 

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 

m a norte dos viadutos existentes. 

próximos à área de projeto, eles correspondem assim aos edifícios habitacionais e 

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 
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 Zona a Poente da Estação Campo Grande

proximidade de recetores sensíveis à obra e à natureza do próprio pro

o Torre Vicentina (edifício de habitação), a norte do final do VL2 (Figura 62);

o Escola Alemã, a sul do final do VL2 e ainda da trincheira do ML existente (Figura 62);

o Colégio Mira Rio (este não abrangido pela cartografia de projeto, localizando

trincheira do ML existente e da rua Prof. francisco Lucas Pires) (Figura 62);

o Conjunto de prédios na Rua Professor Vítor Fontes (a norte da Torre Vicentina e do estaleiro 

proposto e já aprovado no EIA que agora se propõe seja apenas estal

Figura 62 – Recetores na envolvente da zona poente da Estaç

(excerto do Desenho VDCG TXD PE AMB LT3 000 DW 49007

 

Zona a Poente da Estação Campo Grande, onde se preveem potenciais maiores impactes devido à 

proximidade de recetores sensíveis à obra e à natureza do próprio projeto: 

entina (edifício de habitação), a norte do final do VL2 (Figura 62); 

Escola Alemã, a sul do final do VL2 e ainda da trincheira do ML existente (Figura 62);

(este não abrangido pela cartografia de projeto, localizando-se a 

trincheira do ML existente e da rua Prof. francisco Lucas Pires) (Figura 62); 

Conjunto de prédios na Rua Professor Vítor Fontes (a norte da Torre Vicentina e do estaleiro 

proposto e já aprovado no EIA que agora se propõe seja apenas estaleiro social)

Recetores na envolvente da zona poente da Estação Campo Grande-parte final do VL2

VDCG TXD PE AMB LT3 000 DW 49007 - Pontos de Medição do Ruido e Vibrações)
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potenciais maiores impactes devido à 

Escola Alemã, a sul do final do VL2 e ainda da trincheira do ML existente (Figura 62); 

se a ponte do final da 

Conjunto de prédios na Rua Professor Vítor Fontes (a norte da Torre Vicentina e do estaleiro 

eiro social) (Figura 62). 

 
parte final do VL2  

Pontos de Medição do Ruido e Vibrações) 
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o Edifício da NOS (serviços)

saída da estação, neste caso do viaduto VL1) (Figura 63)

encontram no extremo final (poente) do viaduto VL2.

e do futuro viaduto VL2 (a norte do Terminal Rodoviário e inser

entrada na parte sul do estádio) 

constituindo ponto de medição de ru

Figura 63 – Recetores na envolvente da zona poente da Estação Campo Grande

 (excerto do Desenho VDCG TXD PE AMB LT3 000 DW 49007

 

NOS (serviços) que constitui o edifício mais próximo do arranque dos novos viadutos (

neste caso do viaduto VL1) (Figura 63), sendo que os ant

m no extremo final (poente) do viaduto VL2. Também do lado nort

e do futuro viaduto VL2 (a norte do Terminal Rodoviário e inserido no estádio José de Alvalade, com 

entrada na parte sul do estádio) referência à existência de uma clinica 

constituindo ponto de medição de ruido, será um ponto de monitorização. 

Recetores na envolvente da zona poente da Estação Campo Grande

do VL1 

VDCG TXD PE AMB LT3 000 DW 49007 - Pontos de Medição do Ruido e 
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que constitui o edifício mais próximo do arranque dos novos viadutos (à 

os anteriormente referidos se 

Também do lado norte dos viadutos existentes 

ido no estádio José de Alvalade, com 

ncia à existência de uma clinica (CUF Alvalade) que não 

ido, será um ponto de monitorização.  

 

Recetores na envolvente da zona poente da Estação Campo Grande, parte inicial do VL2 e 

Pontos de Medição do Ruido e Vibrações) 
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 Zona Nascente da Estação Campo Grande

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 

o Edifício habitacional localizado na Rua Fernando Curado Ribeiro, a norte da atual linha de metro e 

onde se encontra também a Cambridge School

próximo da expansão da estação (cerca de 75m a NE) (ver Figura 64);

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 e a sudeste da expansão da estação (cerca de 

40 m). O já referido edifício de serviços da NOS, que não sendo um recetor sensível, 

mais próximo do local da expansão da estação (cerca de 30 m para SE)

Figura 64 – Recetores na envolvente da zona nas

 (excerto do Desenho VDCG TXD PE AMB LT3 000 DW 49007

 

Zona Nascente da Estação 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 

Cambridge School, e que está fronteiro à obra de reforço dos pórticos e 

da expansão da estação (cerca de 75m a NE) (ver Figura 64); 

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 a sudeste da expansão da estação (cerca de 

já referido edifício de serviços da NOS, que não sendo um recetor sensível, 

mais próximo do local da expansão da estação (cerca de 30 m para SE) (ver Figura 64)

Recetores na envolvente da zona nascente da Estação Campo Grande

VDCG TXD PE AMB LT3 000 DW 49007 - Pontos de Medição do Ruido e Vibrações)
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, 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 

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 e 

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 a sudeste da expansão da estação (cerca de 

já referido edifício de serviços da NOS, que não sendo um recetor sensível, corresponde ao 

(ver Figura 64). 

 

cente da Estação Campo Grande 

Pontos de Medição do Ruido e Vibrações) 
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A previsão detalhada dos impactes de ruí

apresenta no Anexo 4.2 do Volume 

Dele se conclui que face às atividades de obra

 A fase mais ruidosa será a 

 A fase menos ruidosa será a construção das fundações pilares e capitéis;

 O ponto mais crítico em termos de lo

VL2 com a trincheira / túnel existente

 Os maiores valores de impacte verificar

e 4R) e no edifício da NOS

respetivamente, durante a perfuração de estacas. Refira

correspondente à perfuração de estacas do E

execução será usado um processo menos ruidoso (método trado contínuo) do que para a 

das estacas dos pilares (com tubo recuperável)

 Os valores de impacte nos pontos medidos sugerem que 

4R) e do edifício NOS (6R) será sentido o impacte das obras de forma 

durante um período reduzido 

 A Torre Vicentina é o recetor mais exposto ao ruído de obra, em particular as fachadas viradas a sul e

nascente; 

 Prevê-se que os pontos 3R, 6R, 7R e 8R (estes dois últimos 

Grande) tenham valores de ruído acima dos 65 dBA, valor máximo estabelecido na DIA

os pontos 7R e 8R já se encontram atualmente acima deste valor

 Além destes locais, não se prevê nenhum impacte significativo em nenhum outro dos locais 

analisados: 

o Não se prevê qualquer tipo de impacte significativo na Esc

o Não se prevê qualquer tipo de impacte significativo no Colégio Mira Rio ou nos prédios

Professor Vítor Fontes, respetivamente para poente e

o Não se prevê qualquer tipo de impacte significativo nos prédios na R. Fernando Curado Ribeiro 

e Edifício R. Ator António Silva

É importante referir que os valores

revistos com base nos valores de recolhidos nas campanhas de monitorização previstas

construção e apresentadas no PGM

 

ão detalhada dos impactes de ruído previsto em fase de construção consta do relatório que se 

do Volume Anexos. 

face às atividades de obra avaliadas como mais críticas em termos de ruído:

A fase mais ruidosa será a perfuração de estacas; 

A fase menos ruidosa será a construção das fundações pilares e capitéis; 

ico em termos de localização de obra será a zona do Encontro poente 

a trincheira / túnel existente (Enc.-VL2); 

Os maiores valores de impacte verificar-se-ão na Torre Vicentina (lados sul e poente

e 4R) e no edifício da NOS (ponto 6R) onde se prevê um aumento de 3,6

respetivamente, durante a perfuração de estacas. Refira-se que a fase de 

correspondente à perfuração de estacas do Encontro do VL2, durará apenas 15 dias e 

será usado um processo menos ruidoso (método trado contínuo) do que para a 

(com tubo recuperável); 

Os valores de impacte nos pontos medidos sugerem que nas vizinhanças da Torre Vicentina (3R e 

(6R) será sentido o impacte das obras de forma 

durante um período reduzido e sempre no período diurno; 

A Torre Vicentina é o recetor mais exposto ao ruído de obra, em particular as fachadas viradas a sul e

s pontos 3R, 6R, 7R e 8R (estes dois últimos na zona nascente da Estação Campo 

Grande) tenham valores de ruído acima dos 65 dBA, valor máximo estabelecido na DIA

os pontos 7R e 8R já se encontram atualmente acima deste valor;  

Além destes locais, não se prevê nenhum impacte significativo em nenhum outro dos locais 

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

Professor Vítor Fontes, respetivamente para poente e para norte do estaleiro social;

Não se prevê qualquer tipo de impacte significativo nos prédios na R. Fernando Curado Ribeiro 

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 (Anexo 9 do RECAPE). 
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o em fase de construção consta do relatório que se 

em termos de ruído:  

Encontro poente do viaduto 

ão na Torre Vicentina (lados sul e poente- nos pontos 3R 

(ponto 6R) onde se prevê um aumento de 3,6 dBA, 2,6 dBA e 3,1 dBA 

se que a fase de obra de maior impacte, 

durará apenas 15 dias e na sua 

será usado um processo menos ruidoso (método trado contínuo) do que para a realização 

nas vizinhanças da Torre Vicentina (3R e 

(6R) será sentido o impacte das obras de forma significativa, mas apenas 

A Torre Vicentina é o recetor mais exposto ao ruído de obra, em particular as fachadas viradas a sul e 

na zona nascente da Estação Campo 

Grande) tenham valores de ruído acima dos 65 dBA, valor máximo estabelecido na DIA, No entanto, 

Além destes locais, não se prevê nenhum impacte significativo em nenhum outro dos locais 

ola Alemã; 

Não se prevê qualquer tipo de impacte significativo no Colégio Mira Rio ou nos prédios da Rua 

para norte do estaleiro social; 

Não se prevê qualquer tipo de impacte significativo nos prédios na R. Fernando Curado Ribeiro 

apresentados neste estudo devem ser verificados e eventualmente 

revistos com base nos valores de recolhidos nas campanhas de monitorização previstas para a fase de 
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Deste modo, não se preveem quaisquer 

Em termos de processo de obra é assim essencial que se cumpram os horários estabelecidos na DIA, 

garantindo que as obras só decorram durante o período diurno (7h

aproximadamente 11h/dia, sendo este valor relativo ao período de funcionamento dos equipamentos

Se as campanhas de monitorização mostrarem que os valores medidos estão acima dos previstos e além do 

desejável, deverão ser estudadas e implementadas 

De referir também ainda que o Anexo 8

uma forma global e integrada analisa a situação de referê

descritores ambientais mais pertinentes e onde se inclui o Ruido e Vibrações. 

b) As medidas de minimização adicionais

sujeitos a avaliação de ruído na situação

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

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

(LAeq,noturno) e de 60 dB(A) (LAeq,entardecer), e aind

(LAeq,diurno); 

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

ações a realizar, da viabilidade ou inviabilidade das obras virem a decorrer no período 

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

a obediência aos valores limite já acima indicados e, caso os níveis previsionais apontem para uma 

impossibilidade técnica de adoção d

ser forçoso interditar a realização dos trabalhos da obra (a explicitar quais, por exemplo, a escavação do 

PV213 no local L5) durante o período noturno, período de maior sensibilidade p

Relativamente à Escola Secundária Pedro Nunes, avaliar a possibilidade de deslocalização das aulas, que 

atualmente têm lugar em salas que passarão a ficar afetadas de forma crítica pelo ruído de obras durante 

3 a 4 anos, para salas do edifício com janelas viradas para as traseiras da Escola, ou para salas de 

estruturas pré-fabricadas a disponibilizar e colocar na zona traseira da Escola, ou ainda a possibilidade de 

manter as aulas nas salas atuais mas reforçando o seu isolamento sonoro por 

de forma à não interferência das perturbações exteriores no desempenho escolar dos alunos. De referir 

ainda, como uma medida de minimização que poderá ser necessária, o recurso à colocação de painéis 

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

escavação/perfuração dos túneis e onde

Decorrente da previsão detalhada dos impactes de ruido previsto em fase de construção que consta do 

relatório que se apresenta no Anexo 4.2

não se preveem quaisquer medidas de minimização nesta

 

Deste modo, não se preveem quaisquer medidas de minimização nesta fase, para além do indicado na DIA.

Em termos de processo de obra é assim essencial que se cumpram os horários estabelecidos na DIA, 

garantindo que as obras só decorram durante o período diurno (7h-20h) e que o façam 

aproximadamente 11h/dia, sendo este valor relativo ao período de funcionamento dos equipamentos

Se as campanhas de monitorização mostrarem que os valores medidos estão acima dos previstos e além do 

desejável, deverão ser estudadas e implementadas medidas corretivas. 

Anexo 8 do RECAPE integra a reavaliação de impactes do projeto, que de 

ada analisa a situação de referência atualizada e os impactes previstos nos 

entes e onde se inclui o Ruido e Vibrações.  

adicionais a serem adotadas, e específicas para cada um

situação de referência, que atendam ao seguinte: 

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

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

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

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

ações a realizar, da viabilidade ou inviabilidade das obras virem a decorrer no período 

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

a obediência aos valores limite já acima indicados e, caso os níveis previsionais apontem para uma 

impossibilidade técnica de adoção de medidas eficazes para conter as emissões para o V.L. noturno, poderá 

ser forçoso interditar a realização dos trabalhos da obra (a explicitar quais, por exemplo, a escavação do 

PV213 no local L5) durante o período noturno, período de maior sensibilidade p

Relativamente à Escola Secundária Pedro Nunes, avaliar a possibilidade de deslocalização das aulas, que 

atualmente têm lugar em salas que passarão a ficar afetadas de forma crítica pelo ruído de obras durante 

ício com janelas viradas para as traseiras da Escola, ou para salas de 

fabricadas a disponibilizar e colocar na zona traseira da Escola, ou ainda a possibilidade de 

manter as aulas nas salas atuais mas reforçando o seu isolamento sonoro por instalação de novas janelas, 

de forma à não interferência das perturbações exteriores no desempenho escolar dos alunos. De referir 

ainda, como uma medida de minimização que poderá ser necessária, o recurso à colocação de painéis 

locais de maior perturbação decorrentes dos trabalhos à superfície de 

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

Decorrente da previsão detalhada dos impactes de ruido previsto em fase de construção que consta do 

Anexo 4.2 do Volume Anexos, e conforme resposta dada na medida anterior, 

não se preveem quaisquer medidas de minimização nesta fase, para além do indicado na DIA.
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medidas de minimização nesta fase, para além do indicado na DIA. 

Em termos de processo de obra é assim essencial que se cumpram os horários estabelecidos na DIA, 

e que o façam apenas durante 

aproximadamente 11h/dia, sendo este valor relativo ao período de funcionamento dos equipamentos. 

Se as campanhas de monitorização mostrarem que os valores medidos estão acima dos previstos e além do 

do RECAPE integra a reavaliação de impactes do projeto, que de 

ncia atualizada e os impactes previstos nos 

um dos locais que foram 

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

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

a a não superação do valor recomendado de 65 dB(A) 

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

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

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

a obediência aos valores limite já acima indicados e, caso os níveis previsionais apontem para uma 

e medidas eficazes para conter as emissões para o V.L. noturno, poderá 

ser forçoso interditar a realização dos trabalhos da obra (a explicitar quais, por exemplo, a escavação do 

PV213 no local L5) durante o período noturno, período de maior sensibilidade para a população. 

Relativamente à Escola Secundária Pedro Nunes, avaliar a possibilidade de deslocalização das aulas, que 

atualmente têm lugar em salas que passarão a ficar afetadas de forma crítica pelo ruído de obras durante 

ício com janelas viradas para as traseiras da Escola, ou para salas de 

fabricadas a disponibilizar e colocar na zona traseira da Escola, ou ainda a possibilidade de 

instalação de novas janelas, 

de forma à não interferência das perturbações exteriores no desempenho escolar dos alunos. De referir 

ainda, como uma medida de minimização que poderá ser necessária, o recurso à colocação de painéis 

locais de maior perturbação decorrentes dos trabalhos à superfície de 

Decorrente da previsão detalhada dos impactes de ruido previsto em fase de construção que consta do 

, e conforme resposta dada na medida anterior, 

fase, para além do indicado na DIA. 
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Em termos de processo de obra é assim essencial que se cumpram os horários estabelecidos na DIA, 

garantindo que as obras só decorram durante o período diurno (7h

aproximadamente 11h/dia, sendo este valor relativo ao período de funcionamento dos equipamentos

Se as campanhas de monitorização mostrarem que os valores medidos estão acima dos previstos e além do 

desejável, deverão ser estudadas e implementadas medidas corretivas.

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

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

para que tal se venha a traduzir na indicação das nece

diretamente nos equipamentos de ventilação e/ou caminhos de propagação do ruído emitido. Determinar, para 

a Zona A, local a local, com o mínimo de erro os valores de referência e os valores finais após tratam

acústico, avaliados junto às habitações mais afetadas, a fim de determinar, em cada período de referência, se o 

cumprimento legal ocorrerá incluindo a avaliação do critério de incomodidade. Para a Zona B, o Estudo deve 

incluir a indicação exata dos valores previstos, antes e após a adoção das medidas, estimados para os Locais 1 e 

2. Verificar, para esta Zona B, se serão necessárias medidas adicionais de ruído, de forma a dar cumprimento 

aos valores limite estabelecidos no RGR.

No Anexo 4.3 do Volume Anexos

dos novos viadutos e da intervenção na zona nascente da 

de impactes para a fase de exploração e que se realiza no âmbito do próprio 

adotadas. 

Essa avaliação incide na zona a poente da Estação Campo Grande decorrente da introdução dos dois novos 

viadutos.  

Na nova zona a intervir na parte nascente da Estação Campo Grande, as intervenções correspondem a 

beneficiação de estruturas existentes, com repercussões no essencial associadas à fase de construção 

reforçando os pórticos de fixação e prolongando a estação (aé

sem alterações com qualquer significado face à situ

Todavia pelo avanço do cais da estação para nascente e face ao conjunto de equipamentos associados, 

previu-se também os possíveis acréscimos.

Assim, na zona a poente onde se verificam as alterações de pro

de causar impactes para os recetores da envolvente, a 

viaduto VL2, e uma vez que o viaduto VL1 se insere na área do próprio Terminal Rodoviário sem recetores 

sensíveis próximos, permite perspetivar

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, Ld e Lden, situar

68 e 69 dB(A), respetivamente. 

 

Em termos de processo de obra é assim essencial que se cumpram os horários estabelecidos na DIA, 

garantindo que as obras só decorram durante o período diurno (7h-20h) e que o façam 

, sendo este valor relativo ao período de funcionamento dos equipamentos

Se as campanhas de monitorização mostrarem que os valores medidos estão acima dos previstos e além do 

desejável, deverão ser estudadas e implementadas medidas corretivas. 

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

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

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

diretamente nos equipamentos de ventilação e/ou caminhos de propagação do ruído emitido. Determinar, para 

a Zona A, local a local, com o mínimo de erro os valores de referência e os valores finais após tratam

acústico, avaliados junto às habitações mais afetadas, a fim de determinar, em cada período de referência, se o 

cumprimento legal ocorrerá incluindo a avaliação do critério de incomodidade. Para a Zona B, o Estudo deve 

lores previstos, antes e após a adoção das medidas, estimados para os Locais 1 e 

2. Verificar, para esta Zona B, se serão necessárias medidas adicionais de ruído, de forma a dar cumprimento 

aos valores limite estabelecidos no RGR. 

exos são apresentados os relatórios do Acondicionamento Acústico

e da intervenção na zona nascente da Estação Campo Grande 

de impactes para a fase de exploração e que se realiza no âmbito do próprio projeto, validando as soluções 

Essa avaliação incide na zona a poente da Estação Campo Grande decorrente da introdução dos dois novos 

Na nova zona a intervir na parte nascente da Estação Campo Grande, as intervenções correspondem a 

eficiação de estruturas existentes, com repercussões no essencial associadas à fase de construção 

xação e prolongando a estação (aérea) e respetiva cobertura em apenas 16,5 m e 

sem alterações com qualquer significado face à situação existente e forma de funcionamento da estação

Todavia pelo avanço do cais da estação para nascente e face ao conjunto de equipamentos associados, 

se também os possíveis acréscimos. 

onde se verificam as alterações de projeto que mais alteram a zona e são suscetíveis 

de causar impactes para os recetores da envolvente, a modelação efetuada para a circulação no nov

viaduto VL2, e uma vez que o viaduto VL1 se insere na área do próprio Terminal Rodoviário sem recetores 

perspetivar o seguinte: 

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

spetivamente.  
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Em termos de processo de obra é assim essencial que se cumpram os horários estabelecidos na DIA, 

e que o façam apenas durante 

, sendo este valor relativo ao período de funcionamento dos equipamentos. 

Se as campanhas de monitorização mostrarem que os valores medidos estão acima dos previstos e além do 

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

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

ssárias medidas de minimização a serem adotadas 

diretamente nos equipamentos de ventilação e/ou caminhos de propagação do ruído emitido. Determinar, para 

a Zona A, local a local, com o mínimo de erro os valores de referência e os valores finais após tratamento 

acústico, avaliados junto às habitações mais afetadas, a fim de determinar, em cada período de referência, se o 

cumprimento legal ocorrerá incluindo a avaliação do critério de incomodidade. Para a Zona B, o Estudo deve 

lores previstos, antes e após a adoção das medidas, estimados para os Locais 1 e 

2. Verificar, para esta Zona B, se serão necessárias medidas adicionais de ruído, de forma a dar cumprimento 

Acondicionamento Acústico do projeto 

Campo Grande que constitui a avaliação 

projeto, validando as soluções 

Essa avaliação incide na zona a poente da Estação Campo Grande decorrente da introdução dos dois novos 

Na nova zona a intervir na parte nascente da Estação Campo Grande, as intervenções correspondem a 

eficiação de estruturas existentes, com repercussões no essencial associadas à fase de construção 

rea) e respetiva cobertura em apenas 16,5 m e 

ação existente e forma de funcionamento da estação. 

Todavia pelo avanço do cais da estação para nascente e face ao conjunto de equipamentos associados, 

jeto que mais alteram a zona e são suscetíveis 

modelação efetuada para a circulação no novo 

viaduto VL2, e uma vez que o viaduto VL1 se insere na área do próprio Terminal Rodoviário sem recetores 

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-ão em torno de 
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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

VL2 sensivelmente desde a zona da Av.ª Padre Cruz

para níveis, Ld e Lden, em torno de 50 e 52 dB(A), respetivamente. 

Estes níveis, assim como o nível Ln, são inferiores em mais de 10 dB(A

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 minimizaç

verifica-se que o novo viaduto não acresce a exposição ao ruído da fachada do edifício, 

contrário, a exposição ao ruído da fachada decresce entre 9 a 15

III. No caso da Escola Alemã os níveis de exposição ao ruído serão inferiores aos limites regulamentares.

Na zona nascente da Estação Campo Grande

acústico realizado, que também se apresenta no 

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

primeiro edifício de serviços a 30 m e seguidamente edifícios habitacionais a 40

O nível de potência sonora total, 

funcionamento simultâneo na sua máxima potência, é de 63,1

próximo na Rua Ator António Silva), o nível sonoro contínuo equivalente, 

equipamentos instalados na cobertura do edifício é de 33,6

de 33,6 e 39,9 dB(A), respetivamente (considerand

mais desfavorável). 

Dados os níveis Ld e Lden atuais, o funcionamento destes equipamentos 

funcionamento noturno e o funcionamento simultâneo e na sua máxima potência 

e Lden verificados atualmente na zona de implantação da estação, que se situam acima dos 60 e dos 

70 dB(A), respetivamente, portanto numa situação de 

De referir que o prolongamento do cais nascente da estação não irá altera

metro do ponto sensível mais próximo, sendo alias o prolongamento do cais feito para a zona de linha já 

existente, distando cerca de 30 m, em linha horizontal, do re

de escritórios. 

 

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. 

onsiderando as medidas de atenuação sonora previstas (travessas bi-bloco com “pantufas” e 

palmilhas microcelulares com dissipação de energia acrescida, bem como a cobertura do viaduto 

sensivelmente desde a zona da Av.ª Padre Cruz), a exposição ao ruído da fachada reduzir

para níveis, Ld e Lden, em torno de 50 e 52 dB(A), respetivamente.  

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.

Com as medidas de minimização de acondicionamento acústico e também pelo isolamento da via

que o novo viaduto não acresce a exposição ao ruído da fachada do edifício, 

contrário, a exposição ao ruído da fachada decresce entre 9 a 15 dB(A), consoante os pisos. 

Alemã os níveis de exposição ao ruído serão inferiores aos limites regulamentares.

Na zona nascente da Estação Campo Grande e conforme também o respetivo relatório de acondicionamento 

acústico realizado, que também se apresenta no Anexo 4.3, considera-se que 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, banda de edifícios, com um 

m e seguidamente edifícios habitacionais a 40 m). 

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 

próximo na Rua Ator António Silva), o nível sonoro contínuo equivalente, LAeq

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 – mesmo considerando o 

funcionamento noturno e o funcionamento simultâneo e na sua máxima potência - não alterar

verificados atualmente na zona de implantação da estação, que se situam acima dos 60 e dos 

, respetivamente, portanto numa situação de sobre-exposição. 

De referir que o prolongamento do cais nascente da estação não irá alterar a distância de passagem do 

metro do ponto sensível mais próximo, sendo alias o prolongamento do cais feito para a zona de linha já 

m, em linha horizontal, do recetor mais próximo que corresponde ao
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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 

, bem como a cobertura do viaduto 

da fachada reduzir-se-á 

) 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. 

onamento acústico e também pelo isolamento da via, 

que o novo viaduto não acresce a exposição ao ruído da fachada do edifício, e pelo 

dB(A), consoante os pisos.  

Alemã os níveis de exposição ao ruído serão inferiores aos limites regulamentares. 

relatório de acondicionamento 

que apenas os equipamentos 

eletromecânicos previstos para instalação no exterior do edifício e a passagem do metro poderão provocar 

, banda de edifícios, com um 

, dos equipamentos eletromecânicos a instalar, quando em 

de distância (recetor mais 

Aeq, provocado pelos 

, resultando em valores dos índices Ld e Lden 

o o funcionamento noturno dos equipamentos – situação 

mesmo considerando o 

não alterará os índices Ld 

verificados atualmente na zona de implantação da estação, que se situam acima dos 60 e dos 

r a distância de passagem do 

metro do ponto sensível mais próximo, sendo alias o prolongamento do cais feito para a zona de linha já 

ais próximo que corresponde ao edifício 
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Da passagem do metro resultará

20 m da fonte e um valor 59 a 52 dB

que serão assim menores num recetor 

geométrica. 

De referir todavia que no cais o nível de ruído 

o comprimento do aumento da plataforma, ao nível dos carris, como já suced

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 duran

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 12. 

Daqui se conclui que as alterações a executar 

introduzirão um aumento dos indicadores L

sobre-exposição em ambos os indicadores.

Quadro 

Período LAeq Atividade (dB(A)

Diurno* 54,0 

Entardecer* 53,0 

Noturno 52,0 

Em relação à situação de sobre

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.

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.

 

rá 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 

o nível de ruído será minimizado pela aplicação de barreiras acústicas em todo 

o comprimento do aumento da plataforma, ao nível dos carris, como já suced

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). 

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 

das habitações de 35 dB(A) para o período diurno, 30

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 

esidual para cada um dos períodos regulamentares será o apresentado no

s alterações a executar no prolongamento a nascente da Estação 

introduzirão um aumento dos indicadores Lden e Ln da zona envolvente, a qual já se encontra em situação de 

exposição em ambos os indicadores. 

Quadro 12 – Verificação do Artigo 13º do RRAE 

)) D2m,nt,w (dB(A)) LAeq (dB(A)) LAeq Residual

28 26,0 35

28 27,6 30

28 28,0 25

Em relação à situação de sobre-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.

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. 
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, 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 

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 

 

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 período diurno, 30 dB(A) 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 

esidual para cada um dos períodos regulamentares será o apresentado no  

Estação Campo Grande não 

da zona envolvente, a qual já se encontra em situação de 

Residual (dB(A)) Diferença 

35 3,0 (≤5) 

30 3,6 (≤4) 

25 3,0 (≤3) 

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. 

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 
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Conforme o Plano de Monitorização apresentado 

exploração do projeto, serão todavia realizadas medições de ruido, para avaliar a justeza das previsões e a 

boa execução do projeto.  

II-12. Estudo específico de Vibrações. Este estudo deverá caracterizar a situação atual nos próprios recetores 

sensíveis, que deverá ser mais extensivo e representativo da diversidade de situações em presença, tanto em 

termos territoriais como temporais, devendo ser apresentado um relató

informação necessária para reporte da mesma; deverão ser indicados os parâmetros de dimensionamento, 

modelos utilizados e apresentar estimativas das potenciais vibrações induzidas tanto pela fase de construção 

como pela fase de exploração. Deverão ser identificados os elementos regulamentares ou de normalização 

considerados, tendo em atenção que existem documentos específicos para o modo ferroviário (como a série de 

normas ISO 14837). Deverá ser integrada a informação resul

relevantes. As estimativas de vibrações, para os recetores sensíveis encontrados, deverão ser indicadas sem e 

com a implementação das medidas de minimização. Indicar a eficácia esperada para as diferentes medid

minimização consideradas (independentemente de já constarem do projeto de execução e serem de 

implementação obrigatória, ou de constarem como possibilidade, no caso de serem necessárias medidas 

adicionais). 

a) Caraterização da situação atual

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 d

envolvente e que foram considerados pela Comissão de Avaliação como in

localizavam-se no final do viaduto VL2

próximos do projeto, correspondendo ao condomínio da Tor

(com 2 pisos). 

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

abrangeu vários pontos selecionados na Torre Vicentina, na Escola Alemã e no viaduto atual

recetores.  

Na atual fase de projeto de execução desenvolveu

pontos: um na Escola Alemã- muro limite da escola em frente ao ginásio e que fica mais próximo do projeto 

em análise e no edifício da NOS, que embora

recetor sensível, se situa próximo do arranque do viaduto VL1

atividades de construção críticas.  

 

apresentado (ver Anexo 9 do Volume Anexos), após a entrada 

realizadas medições de ruido, para avaliar a justeza das previsões e a 

ações. Este estudo deverá caracterizar a situação atual nos próprios recetores 

sensíveis, que deverá ser mais extensivo e representativo da diversidade de situações em presença, tanto em 

termos territoriais como temporais, devendo ser apresentado um relatório de medições que inclua toda a 

informação necessária para reporte da mesma; deverão ser indicados os parâmetros de dimensionamento, 

modelos utilizados e apresentar estimativas das potenciais vibrações induzidas tanto pela fase de construção 

se de exploração. Deverão ser identificados os elementos regulamentares ou de normalização 

considerados, tendo em atenção que existem documentos específicos para o modo ferroviário (como a série de 

normas ISO 14837). Deverá ser integrada a informação resultante do estudo do LNEC nos aspetos que forem 

relevantes. As estimativas de vibrações, para os recetores sensíveis encontrados, deverão ser indicadas sem e 

com a implementação das medidas de minimização. Indicar a eficácia esperada para as diferentes medid

minimização consideradas (independentemente de já constarem do projeto de execução e serem de 

implementação obrigatória, ou de constarem como possibilidade, no caso de serem necessárias medidas 

Caraterização da situação atual 

o 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 d

envolvente e que foram considerados pela Comissão de Avaliação como insuficientes. Esses pontos 

VL2, onde surgem também os recetores sensíveis da envolvente

, correspondendo ao condomínio da Torre Vicentina (com 12 pisos) e à

olmatar 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, que 

abrangeu vários pontos selecionados na Torre Vicentina, na Escola Alemã e no viaduto atual

Na atual fase de projeto de execução desenvolveu-se uma campanha complementar que incluiu

muro limite da escola em frente ao ginásio e que fica mais próximo do projeto 

embora tratando-se de um edifício de serviços e não enquadrado como 

arranque do viaduto VL1 a seguir à estação e onde decorrerão várias 
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), após a entrada em 

realizadas medições de ruido, para avaliar a justeza das previsões e a 

ações. Este estudo deverá caracterizar a situação atual nos próprios recetores 

sensíveis, que deverá ser mais extensivo e representativo da diversidade de situações em presença, tanto em 

rio de medições que inclua toda a 

informação necessária para reporte da mesma; deverão ser indicados os parâmetros de dimensionamento, 

modelos utilizados e apresentar estimativas das potenciais vibrações induzidas tanto pela fase de construção 

se de exploração. Deverão ser identificados os elementos regulamentares ou de normalização 

considerados, tendo em atenção que existem documentos específicos para o modo ferroviário (como a série de 

tante do estudo do LNEC nos aspetos que forem 

relevantes. As estimativas de vibrações, para os recetores sensíveis encontrados, deverão ser indicadas sem e 

com a implementação das medidas de minimização. Indicar a eficácia esperada para as diferentes medidas de 

minimização consideradas (independentemente de já constarem do projeto de execução e serem de 

implementação obrigatória, ou de constarem como possibilidade, no caso de serem necessárias medidas 

o 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 da 

suficientes. Esses pontos 

, onde surgem também os recetores sensíveis da envolvente e mais 

re Vicentina (com 12 pisos) e à Escola Alemã 

olmatar 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 

sobretudo do ponto de vista das vibrações, que 

abrangeu vários pontos selecionados na Torre Vicentina, na Escola Alemã e no viaduto atual, próximo destes 

se uma campanha complementar que incluiu mais dois 

muro limite da escola em frente ao ginásio e que fica mais próximo do projeto 

e não enquadrado como 

a seguir à estação e onde decorrerão várias 
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O relatório da caraterização da situação de referência e com interesse para o projeto é o que integra assim as 

medições realizadas na fase de estudo prévio do concurso (julho de 2020) e as que se realizaram na presente 

fase de projeto de execução (maio 202

Desse relatório, sintetizam-se no 

que os sombreados a cinzento dizem respeito às medições efetuadas na 

(2020) e os restantes relativos à fase de Projeto de Execução (2021)

figuras seguintes.  

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

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.

A campanha foi exaustiva tendo-

mais próximo do projeto) e em 

vibrações pela estrutura do edifício. 

Note-se que os pontos 7V e 8V têm as mesmas coordenadas por terem sido efetuados no mesmo 

compartimento. Para os pontos 9V e 10V também se verificam as mesmas coordenadas pela mesma razão 

anteriormente definida com o detalhe da sua localização.

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

 

O relatório da caraterização da situação de referência e com interesse para o projeto é o que integra assim as 

medições realizadas na fase de estudo prévio do concurso (julho de 2020) e as que se realizaram na presente 

fase de projeto de execução (maio 2021) e que é apresentado no Anexo 4.1 do RECAPE.

se no Quadro 13 os pontos considerados na análise 

dizem respeito às medições efetuadas na fase de Estudo Prévio do concurso 

s à fase de Projeto de Execução (2021), sendo todos estes representados nas 

ou consoante o ponto, tendo estas durado entre 30

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

dados com uma resolução temporal inferior a 1s. Desta forma a identificação dos eventos geradores de 

permitindo uma comparação com a situação de vibração residual.

-se efetuado medições a 4 cotas diferentes do edifício da Torre Vicentina (o 

mais próximo do projeto) e em outros locais diferentes para melhor caracterizar a distribuição espacial de 

vibrações pela estrutura do edifício.  

se que os pontos 7V e 8V têm as mesmas coordenadas por terem sido efetuados no mesmo 

Para os pontos 9V e 10V também se verificam as mesmas coordenadas pela mesma razão 

anteriormente definida com o detalhe da sua localização. 

Quadro 13 – 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

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 rés

9° 9'45.50"W 
Torre Vicentina – Quarto sul/nascente do apartamento C do piso 

parapeito da janela virada a sul

9° 9'45.50"W 
Torre Vicentina – Quarto sul/nascente do apartamento C do piso 7º, a meio vão 

da parede, medição de velocidade horizontal
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O relatório da caraterização da situação de referência e com interesse para o projeto é o que integra assim as 

medições realizadas na fase de estudo prévio do concurso (julho de 2020) e as que se realizaram na presente 

do RECAPE. 

 e respetivos valores, sendo 

fase de Estudo Prévio do concurso 

, sendo todos estes representados nas 

tendo estas durado entre 30 min e 60 min. Durante as 

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 identificação dos eventos geradores de 

permitindo uma comparação com a situação de vibração residual. 

se efetuado medições a 4 cotas diferentes do edifício da Torre Vicentina (o 

locais diferentes para melhor caracterizar a distribuição espacial de 

se que os pontos 7V e 8V têm as mesmas coordenadas por terem sido efetuados no mesmo 

Para os pontos 9V e 10V também se verificam as mesmas coordenadas pela mesma razão 

Locais de medição dos níveis de vibração 

Descrição do ponto de monitorização 

muro de limite da escola em frente ao ginásio 

garagem, junto ao pilar nascente 

garagem, 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 

de condomínio, no piso rés-do-chão, junto ao pilar 

Sala de condomínio, no piso rés-do-chão, a meio vão da sala 

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 
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Figura 65 – Localização das medições de vibração, zona da Torre Vicentina e Escola Alemã

Figura 66 – Localização das medições de vibração, zona do edifício NOS

  

 

Localização das medições de vibração, zona da Torre Vicentina e Escola Alemã

VL2 

Localização das medições de vibração, zona do edifício NOS junto ao arranque do VL1
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Localização das medições de vibração, zona da Torre Vicentina e Escola Alemã no final do 

 

junto ao arranque do VL1 
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Em cada local foram recolhidos os v

máximos.  

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

duração necessária por forma a garantir que estas incluíam os eventos mais relevantes e simultaneamente 

recolher dados médios.  

Os resultados obtidos, depois de calculadas as médias estão apresentadas no 

sombreadas dizem respeito às medições efetuadas na fase de Est

relativas à fase de Projeto de Execução 

Quadro 

Ponto 

Parâmetros medidos

Vrms 

(mm/s) 

1V 0.0265 

2V 0,0026 

3V 0,0088 

4V 0.0161 

5V 0,0186 

6V 0,0296 

7V 0,0163 

8V 0,0456 

9V 0,0123 

10V 0,018 

A análise dos resultados permite concluir que:

 Todos os valores de Vrms 

critério de incomodidade do LNEC é o limiar máximo 

termos de vibração; 

 

s os valores globais efetivos (rms) da velocidade de vibração

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

duração necessária por forma a garantir que estas incluíam os eventos mais relevantes e simultaneamente 

Os resultados obtidos, depois de calculadas as médias estão apresentadas no 

sombreadas dizem respeito às medições efetuadas na fase de Estudo Prévio (2020), sendo 

relativas à fase de Projeto de Execução (2021). 

Quadro 14 – 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

0.4013 Edifício da NOS do lado poente.

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

chão, junto ao pilar 

0,162 
Torre Vicentina – Sala de condomínio, no piso rés

chão, a 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 

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 /
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tivos (rms) da velocidade de vibração e ainda os valores 

As medições foram registadas em 1/3 de oitava entre os 1Hz e 200 HZ, sendo que 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 e simultaneamente 

Os resultados obtidos, depois de calculadas as médias estão apresentadas no Quadro 14, as linhas 

udo Prévio (2020), sendo as restantes 

Descrição do ponto 

muro de limite da escola em frente ao 

garagem, junto ao pilar 

garagem, junto ao pilar poente 

Edifício da NOS do lado poente. 

entrada da garagem 

Parque de estacionamento perto da 

junto ao muro que delimita o espaço 

túnel 

Sala de condomínio, no piso rés-do-

 

condomínio, no piso rés-do-

chão, a meio vão da sala 

Quarto sul/nascente do apartamento C 

do piso 7º, no parapeito da janela virada a sul 

Quarto sul/nascente do apartamento C 

a meio vão da parede, medição de velocidade 

se encontram abaixo de 0,11 mm/s, que é o valor, que de acordo com o 

ência de sensação / perceção em 
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 Todos os valores de Vrms se encontram abaixo de 

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 se encontram abaixo de 1,75 mm/s, que, de acordo com o critério LNEC, é o 

valor máximo recomendado em termos de velocidade máxima na base do edificado quando este é 

sensível e os solos são soltos ou coerentes e 

verificar). 

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 va

duas campanhas.  

Conforme o Plano de Monitorização 

entrada em exploração do projeto, serão 

justeza das previsões e a boa execução do projeto.

b) Estimativas das potenciais vibrações induzidas pela fase de construção 

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 E

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 

avaliação e previsão de impactes do campo de vibrações, considerando, para a fase de construção, a 

metodologia descrita no documento do LNEC especificamente desenvolvid

constam do relatório que constitui o Anexo 4.3

Refira-se que não existe atualmente Legislação que limite o nível de vibraçõe

pelo que como critérios majorantes têm 

máximos a que podem estar sujeitas as edificações 

segurança 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 devido a vibrações contínuas ou impulsivas, 

definidos como Critérios de Danos nas Edificações.

 

se encontram abaixo de 3,5 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 

praticamente nulos; 

se encontram abaixo de 1,75 mm/s, que, de acordo com o critério LNEC, é o 

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 

o as medições efetuadas em 2020 como as que foram efetuadas em 2021

verificados nas datas em que estas foram feitas e em context

Os valores de tráfego rodoviário ferroviário e aéreo estariam seguramente abaixo dos valores que se 

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 superiores aos medidos nestas 

Plano de Monitorização apresentado (ver Anexo 9 do volume Anexos 

entrada em exploração do projeto, serão todavia realizadas novas medições de vibração

justeza das previsões e a boa execução do projeto.  

Estimativas das potenciais vibrações induzidas pela fase de construção  

A previsão de vibrações na fase de construção tem margens de erro elevadas, pois estas estão fortemente 

endentes 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 níveis são 

aceitáveis ou se será preciso introduzir alguma alteração aos processos construtivos. 

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

Anexo 4.3 do Volume Anexos do RECAPE. 

não existe atualmente Legislação que limite o nível de vibrações junto de recetores sensíveis, 

omo critérios majorantes têm sido usadas as notas técnicas do LNEC, que estabelecem os níveis 

as edificações em função da resposta do ser humano a vibrações e da 

são agrupados da seguinte forma: 

ção 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. 
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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 

valor máximo recomendado em termos de velocidade máxima na base do edificado quando este é 

moles (pior condição que no presente caso não se deve 

como as que foram efetuadas em 2021, 

nas datas em que estas foram feitas e em contexto de pandemia. 

seguramente abaixo dos valores que se 

verificaram em 2019 antes da pandemia. Assim é de esperar que à medida que, num futuro próximo, a 

iores aos medidos nestas 

 do RECAPE), após a 

vibração, para avaliar a 

A previsão de vibrações na fase de construção tem margens de erro elevadas, pois estas estão fortemente 

endentes 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 

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 

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 

o para o Metro de Lisboa e que 

s junto de recetores sensíveis, 

que estabelecem os níveis 

em função da resposta do ser humano a vibrações e da 

ção do ser humano às vibrações definida como Critério de Incomodidade; 

Avaliação dos possíveis danos causados no edificado devido a vibrações contínuas ou impulsivas, 
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Em termos do edificado mais exposto

nesta medida (alínea a) Caraterização da situação atual

base dos edifícios mais próximos

Alemã e também o Edifício NOS 

Para a realização destas estimativas 

especificamente desenvolvido para o Metro de Lisbo

pico (vmax) e velocidade eficaz (

considerando as operações de construção avaliadas como mais críticas

Foi assim feita a estimativa do nível máximo de v

uma das operações potencialmente mais geradoras de vibração

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).

Assim e considerando a execução de estacas 

carregados na fase de obra verifica

próximos (Torre Vicentina nascente e poente,

muito inferiores aos limites definidos pelo LNEC para

 a vibrações impulsivas (0,74

frente ao Ginásio, face ao critério mínimo do LNEC de 1,75

incoerentes soltos e coerentes moles e sen

dada a maior distância ao equipamento/operação;

 a vibrações contínuas (0,19

aos 3,5 mm/s do critério do LNEC em que os efeitos nas 

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, 

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

Os níveis de vibração deverão se

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 

a ampliação de vibrações poderá ocorrer nos 50Hz para vibração lateral de paredes e entre os 8Hz

 

mos do edificado mais exposto à construção, e respetivos utilizadores, este foi já identificado atrás 

a) Caraterização da situação atual). Foram assim estimados os 

base dos edifícios mais próximos correspondentes à Torre Vicentina (nascente e po

(poente). 

Para a realização destas estimativas iniciais foi utilizada uma metodologia sugerida 

especificamente desenvolvido para o Metro de Lisboa e considerados os valores indicativos de velocidade de 

e velocidade eficaz (vrms) 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 correspondem à c

movimentação de veículos pesados carregados 

(mas sendo este último apenas percetível a nível de incomodidade e a distâncias 

m, situação que nunca se coloca). 

Assim e considerando a execução de estacas (mais críticas) e a movimentação de veículos pesados 

verifica-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:

(0,74 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 

ntes soltos e coerentes moles e sendo este valor inferior nos restantes edifícios considerados, 

dada a maior distância ao equipamento/operação; 

(0,19 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

sendo este valor inferior nos restantes edifícios considerados, dada a maior distância ao 

equipamento/operação. 

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 

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. 

Os 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 

a ampliação de vibrações poderá ocorrer nos 50Hz para vibração lateral de paredes e entre os 8Hz
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este foi já identificado atrás 

estimados os níveis de vibração na 

nascente e poente), ao muro da Escola 

metodologia sugerida no documento do LNEC 

valores indicativos de velocidade de 

distância ao equipamento/operação em questão e 

o valor de pico associado a cada 

que correspondem à cravação de estacas 

 e também à utilização de 

(mas sendo este último apenas percetível a nível de incomodidade e a distâncias 

a movimentação de veículos pesados 

os níveis de vibração estimados na base dos edifícios mais 

e também o Edifício NOS poente) são 

: 

no muro exterior da Escola Alemã 

mm/s para construções sensíveis e solos 

do este valor inferior nos restantes edifícios considerados, 

também durante a cravação de estacas e no mesmo muro, face 

estruturas seriam praticamente nulos e 

sendo este valor 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 

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 

r 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 prévio 

a ampliação de vibrações poderá ocorrer nos 50Hz para vibração lateral de paredes e entre os 8Hz-10Hz, e 
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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

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

valores medidos em campo significativamente díspares

significativos resultantes da vibração com origem nas operações de construção

monitorização de vibrações seja efetuada

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 assi

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 

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

Se as campanhas de monitorização mostrarem que os valores medidos estão acima dos previstos e 

desejável, deverão ser estudadas e implementadas medidas corretivas

obra . 

De referir também ainda que o Anexo 8

uma forma global e integrada analisa a 

descritores ambientais mais pertinentes e onde se inclui o Ruido e Vibrações. 

c) Estimativas das potenciais vibrações induzidas fase de exploração

Tal como já referido na resposta à medida II

componente vibrática na fase de exploração é avaliada no relatório do 

que constitui a avaliação que se realiza no âmbito do próprio projeto, validando as soluções adotada

fase de exploração (ver Anexo 4.3 do Volume 

Essa avaliação incide na zona a poente da Estação Campo Grande decorrente da intr

viadutos e, em especifico, no final do viaduto VL2 onde existem recetores sensíveis adjacentes. 

Na nova zona a intervir na parte nascente da Estação Campo Grande, as intervenções correspondem a 

beneficiação de estruturas existentes, com repercussões no essencial associadas à fase de constr

 

os 31,5 HZ e os 40 HZ para vibração vertical. Documentos, listados pelo documento do LNEC para o Metro 

sta possibilidade. No entanto, na grande maioria das bandas de 1/3 de 

se uma redução dos níveis de vibração sempre que a distância ao solo aumenta. 

e estes são valores indicativos, já que diferentes metodologias de

medidos em campo significativamente díspares. Assim e apesar de não se preverem 

significativos resultantes da vibração com origem nas operações de construção, é 

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.

m termos de processo de obra é assim essencial que se cumpram os horários estabelecidos 

na DIA, garantindo que as obras só decorram durante o período diurno (7h-20h) e que o façam 

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 

 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). 

Se as campanhas de monitorização mostrarem que os valores medidos estão acima dos previstos e 

desejável, deverão ser estudadas e implementadas medidas corretivas, como a alteração do processo 

Anexo 8 do RECAPE integra a reavaliação de impactes do projeto, que de 

uma forma global e integrada analisa a situação de referência atualizada e os impactes previstos nos 

descritores ambientais mais pertinentes e onde se inclui o Ruido e Vibrações.  

Estimativas das potenciais vibrações induzidas fase de exploração 

Tal como já referido na resposta à medida II-11, relativa ao Ruido da Fase de Exploração, também a 

componente vibrática na fase de exploração é avaliada no relatório do Condicionamento Acústico

que constitui a avaliação que se realiza no âmbito do próprio projeto, validando as soluções adotada

do Volume Anexos do RECAPE). 

Essa avaliação incide na zona a poente da Estação Campo Grande decorrente da introdução dos dois novos 

do viaduto VL2 onde existem recetores sensíveis adjacentes. 

Na nova zona a intervir na parte nascente da Estação Campo Grande, as intervenções correspondem a 

beneficiação de estruturas existentes, com repercussões no essencial associadas à fase de constr
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os 31,5 HZ e os 40 HZ para vibração vertical. Documentos, listados pelo documento do LNEC para o Metro 

na grande maioria das bandas de 1/3 de 

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 

 indispensável que a 

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. 

m essencial que se cumpram os horários estabelecidos 

e que o façam apenas 

durante aproximadamente 11h/dia, sendo este valor relativo ao período de funcionamento dos 

que este não emite mais 

se ainda as medidas já adotadas, quer no projeto quer na 

fase de obra (uso do método 

o encontro do VL2, junto à Torre 

uso de martelos pneumáticos 

, diminuindo os trabalhos e 

Se as campanhas de monitorização mostrarem que os valores medidos estão acima dos previstos e além do 

, como a alteração do processo da 

do RECAPE integra a reavaliação de impactes do projeto, que de 

situação de referência atualizada e os impactes previstos nos 

relativa ao Ruido da Fase de Exploração, também a 

Condicionamento Acústico do projeto 

que constitui a avaliação que se realiza no âmbito do próprio projeto, validando as soluções adotadas para a 

odução dos dois novos 

do viaduto VL2 onde existem recetores sensíveis adjacentes.  

Na nova zona a intervir na parte nascente da Estação Campo Grande, as intervenções correspondem a 

beneficiação de estruturas existentes, com repercussões no essencial associadas à fase de construção 
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reforçando os pórticos de fixação e prolongando a estação (área) e respetiva cobertura em apenas 16,5 m e 

sem alterações com qualquer significado face à situação existente e forma de funcionamento da estação.

Assim com o novo viaduto VL2 

vibração, considerando o isolamento proporcionado pela utilização de travessas bi

palmilhas microcelulares com dissipação de energia acrescida, são aceitáveis, ta

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 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 projeto.

Na fase de construção e conforme o estudo apresentado no 

nesta fase tem margens de erro elevadas, pois estas estão fortemente dependentes do tipo de solo e da 

interação entre máquinas e solo. É, no entanto, de pr

fase de perfuração de estacas em que, particular cuidado deverá ser tido perto da Torre Vicentina (zona do 

encontro poente do VL2) e edifício NOS (zona do encontro nascente do VL1). 

Os valores das monitorizações de vibração, conforme PGM definido no 

para avaliar se os níveis são aceitáveis ou se será preciso introduzir alguma alteração aos processos 

construtivos. Se houver homogeneidade no tipo de solos ao longo da zona

possível estimar os níveis de ruído que se irão sentir na vizinhança dos recetores sensíveis assim que houver 

dados relativos às campanhas de monitorização de vibrações. 

De referir também ainda que o 

uma forma global e integrada analisa a situação de referencia atualizada e os impactes previstos 

descritores ambientais mais pertinentes e onde se inclui 

II-13. Plano de Salvaguarda do Património Cultural, que compreenda todas as ações a implementar referentes 

à salvaguarda, monitorização, conservação e restauro, do património, quer numa fase prévia à obra, quer na 

fase de execução, quer na fase de exploração.

Este plano é apresentado no Anexo 5.2

II-14. Proposta metodológica de escavação arqueológica no túnel a céu aberto, que deve integrar o Plano de 

Salvaguarda do Património Cultural. Nesta proposta deve ser tido em consideração: os resultados dos trabalhos 

 

reforçando os pórticos de fixação e prolongando a estação (área) e respetiva cobertura em apenas 16,5 m e 

sem alterações com qualquer significado face à situação existente e forma de funcionamento da estação.

VL2 a poente da estação Campo Grande os valores previstos da velocidade de 

vibração, considerando o isolamento proporcionado pela utilização de travessas bi

palmilhas microcelulares com dissipação de energia acrescida, são aceitáveis, ta

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 

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. 

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 fase de construção e conforme o estudo apresentado no Anexo 4.2 do RECAPE, a

nesta fase tem margens de erro elevadas, pois estas estão fortemente dependentes do tipo de solo e da 

interação entre máquinas e solo. É, no entanto, de prever que estas se venham a sentir principalmente na 

ção de estacas em que, particular cuidado deverá ser tido perto da Torre Vicentina (zona do 

encontro poente do VL2) e edifício NOS (zona do encontro nascente do VL1).  

rizações de vibração, conforme PGM definido no Anexo 9 do RECAPE, serão essenciais 

para avaliar se os níveis são aceitáveis ou se será preciso introduzir alguma alteração aos processos 

construtivos. Se houver homogeneidade no tipo de solos ao longo da zona de obra, como se prevê, será 

possível estimar os níveis de ruído que se irão sentir na vizinhança dos recetores sensíveis assim que houver 

dados relativos às campanhas de monitorização de vibrações.  

De referir também ainda que o Anexo 8 do RECAPE integra a reavaliação de impactes do projeto, que de 

uma forma global e integrada analisa a situação de referencia atualizada e os impactes previstos 

mais pertinentes e onde se inclui o Ruido e Vibrações.  

Património Cultural, que compreenda todas as ações a implementar referentes 

à salvaguarda, monitorização, conservação e restauro, do património, quer numa fase prévia à obra, quer na 

fase de execução, quer na fase de exploração. 

Anexo 5.2 do Volume Anexos.  

14. Proposta metodológica de escavação arqueológica no túnel a céu aberto, que deve integrar o Plano de 

Salvaguarda do Património Cultural. Nesta proposta deve ser tido em consideração: os resultados dos trabalhos 
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reforçando os pórticos de fixação e prolongando a estação (área) e respetiva cobertura em apenas 16,5 m e 

sem alterações com qualquer significado face à situação existente e forma de funcionamento da estação. 

a poente da estação 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 

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 

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 

do RECAPE, a previsão de vibrações 

nesta fase tem margens de erro elevadas, pois estas estão fortemente dependentes do tipo de solo e da 

ever que estas se venham a sentir principalmente na 

ção de estacas em que, particular cuidado deverá ser tido perto da Torre Vicentina (zona do 

do RECAPE, serão essenciais 

para avaliar se os níveis são aceitáveis ou se será preciso introduzir alguma alteração aos processos 

de obra, como se prevê, será 

possível estimar os níveis de ruído que se irão sentir na vizinhança dos recetores sensíveis assim que houver 

a reavaliação de impactes do projeto, que de 

uma forma global e integrada analisa a situação de referencia atualizada e os impactes previstos nos 

Património Cultural, que compreenda todas as ações a implementar referentes 

à salvaguarda, monitorização, conservação e restauro, do património, quer numa fase prévia à obra, quer na 

14. Proposta metodológica de escavação arqueológica no túnel a céu aberto, que deve integrar o Plano de 

Salvaguarda do Património Cultural. Nesta proposta deve ser tido em consideração: os resultados dos trabalhos 
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arqueológicos; os resultados das sondagens geológicas; os faseamentos previstos na realização do túnel a céu 

aberto e desvio das infraestruturas; as soluções para os processos construtivos de paredes/estacas, 

entivação/escoramento, ancoragem, entre outros. Esta pr

necessidade de proceder à escavação integral dos contextos arqueológicos a afetar pela realização do túnel a 

céu aberto e pelo necessário desvio das infraestruturas, bem como salvaguardar os procedimentos e meios 

necessários garantir no âmbito da conservação preventiva dos bens arqueológicos provenientes de meio 

húmido e encharcado. 

Não aplicável a este projeto. Esta medida aplica

Prolongamento das Linhas Amarela e Verde.

II-15. Realização de seis sondagens geológicas com recolha integral de sedimentos, nomeadamente entre as 

SC21 e SC22, entre a SC23 e SC24, entre a SC24 e a SC25, entre a SC25 e o Encontro com a Galeria Existente e 

duas junto da estrutura identificada na SC23.

Não aplicável a este projeto. Esta medida aplica

Prolongamento das Linhas Amarela e Verde.

II-16. Realização de oito datações radiocarbono que preferencialmente devem datar o topo, a base e o

diferentes faseamentos dos contextos arqueológicos prévios ao Aterro da Boavista que se encontram nos 

estratos identificados como aterro e aluviões. A seleção das três sondagens geológicas e dos contextos a datar 

deve ser previamente articulada com a DGP

Não aplicável a este projeto. Esta medida aplica

Prolongamento das Linhas Amarela e Verde.

II-17. Realização de sondagens arqueológicas numa área a definir em sede de pedi

com o objetivo de compreender as estruturas identificadas, em particular na sondagem geológica SC23 com 

vista à sua delimitação vertical e horizontal (nas duas faces) e orientação, bem como na SC26 no poço de 

ventilação PV3 (218), situado no parque de estacionamento.

Não aplicável a este projeto. Esta medida aplica

Prolongamento das Linhas Amarela e Verde.

II-18. Carta de Condicionantes à localização dos Estaleiros, manchas de 

implantação dos elementos patrimoniais identificados, a qual deve integrar o Caderno de Encargos da Obra; na 

fase obra a mesma deverá ser facultada a cada empreiteiro.

O desenho VDCG TXD PE AMB LT3 000 DW 490

estaleiros proposta com a síntese de condicionantes ocorrentes, e onde é possível verificar que em termos 

patrimoniais se identifica apenas para sul da área de projeto, a ocorrência da Zona Especial de Proteção de 

um edifício de Interesse Público (Palácio do Conde de Vimioso (3324)), a qual não é interferida pelo projeto.

 

gicos; os resultados das sondagens geológicas; os faseamentos previstos na realização do túnel a céu 

aberto e desvio das infraestruturas; as soluções para os processos construtivos de paredes/estacas, 

entivação/escoramento, ancoragem, entre outros. Esta proposta também deve ter em consideração a 

necessidade de proceder à escavação integral dos contextos arqueológicos a afetar pela realização do túnel a 

céu aberto e pelo necessário desvio das infraestruturas, bem como salvaguardar os procedimentos e meios 

cessários garantir no âmbito da conservação preventiva dos bens arqueológicos provenientes de meio 

Esta medida aplica-se ao Lote 2 (Santos/Cais do Sodré) da Empreitada de 

Verde. 

15. Realização de seis sondagens geológicas com recolha integral de sedimentos, nomeadamente entre as 

SC21 e SC22, entre a SC23 e SC24, entre a SC24 e a SC25, entre a SC25 e o Encontro com a Galeria Existente e 

da na SC23. 

Esta medida aplica-se ao Lote 2 (Santos/Cais do Sodré) da Empreitada de 

Prolongamento das Linhas Amarela e Verde. 

16. Realização de oito datações radiocarbono que preferencialmente devem datar o topo, a base e o

diferentes faseamentos dos contextos arqueológicos prévios ao Aterro da Boavista que se encontram nos 

estratos identificados como aterro e aluviões. A seleção das três sondagens geológicas e dos contextos a datar 

deve ser previamente articulada com a DGPC (Laboratório Arqueociências). 

Esta medida aplica-se ao Lote 2 (Santos/Cais do Sodré) da Empreitada de 

Prolongamento das Linhas Amarela e Verde. 

17. Realização de sondagens arqueológicas numa área a definir em sede de pedido de autorização à Tutela, 

com o objetivo de compreender as estruturas identificadas, em particular na sondagem geológica SC23 com 

vista à sua delimitação vertical e horizontal (nas duas faces) e orientação, bem como na SC26 no poço de 

), situado no parque de estacionamento. 

Esta medida aplica-se ao Lote 2 (Santos/Cais do Sodré) da Empreitada de 

Prolongamento das Linhas Amarela e Verde. 

18. Carta de Condicionantes à localização dos Estaleiros, manchas de empréstimo e depósito, com a 

implantação dos elementos patrimoniais identificados, a qual deve integrar o Caderno de Encargos da Obra; na 

fase obra a mesma deverá ser facultada a cada empreiteiro. 

AMB LT3 000 DW 49009 do Volume Peças Desenhadas apresenta a localização dos 

estaleiros proposta com a síntese de condicionantes ocorrentes, e onde é possível verificar que em termos 

patrimoniais se identifica apenas para sul da área de projeto, a ocorrência da Zona Especial de Proteção de 

edifício de Interesse Público (Palácio do Conde de Vimioso (3324)), a qual não é interferida pelo projeto.
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gicos; os resultados das sondagens geológicas; os faseamentos previstos na realização do túnel a céu 

aberto e desvio das infraestruturas; as soluções para os processos construtivos de paredes/estacas, 

oposta também deve ter em consideração a 

necessidade de proceder à escavação integral dos contextos arqueológicos a afetar pela realização do túnel a 

céu aberto e pelo necessário desvio das infraestruturas, bem como salvaguardar os procedimentos e meios 

cessários garantir no âmbito da conservação preventiva dos bens arqueológicos provenientes de meio 

se ao Lote 2 (Santos/Cais do Sodré) da Empreitada de 

15. Realização de seis sondagens geológicas com recolha integral de sedimentos, nomeadamente entre as 

SC21 e SC22, entre a SC23 e SC24, entre a SC24 e a SC25, entre a SC25 e o Encontro com a Galeria Existente e 

se ao Lote 2 (Santos/Cais do Sodré) da Empreitada de 

16. Realização de oito datações radiocarbono que preferencialmente devem datar o topo, a base e os 

diferentes faseamentos dos contextos arqueológicos prévios ao Aterro da Boavista que se encontram nos 

estratos identificados como aterro e aluviões. A seleção das três sondagens geológicas e dos contextos a datar 

se ao Lote 2 (Santos/Cais do Sodré) da Empreitada de 

do de autorização à Tutela, 

com o objetivo de compreender as estruturas identificadas, em particular na sondagem geológica SC23 com 

vista à sua delimitação vertical e horizontal (nas duas faces) e orientação, bem como na SC26 no poço de 

se ao Lote 2 (Santos/Cais do Sodré) da Empreitada de 

empréstimo e depósito, com a 

implantação dos elementos patrimoniais identificados, a qual deve integrar o Caderno de Encargos da Obra; na 

Desenhadas apresenta a localização dos 

estaleiros proposta com a síntese de condicionantes ocorrentes, e onde é possível verificar que em termos 

patrimoniais se identifica apenas para sul da área de projeto, a ocorrência da Zona Especial de Proteção de 

edifício de Interesse Público (Palácio do Conde de Vimioso (3324)), a qual não é interferida pelo projeto. 
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A sul do final do Viaduto VL2 localiza

PDM de Lisboa e sem qualquer interferênci

De referir ainda que a Estação Campo Grande, e pelos azulejos que a integram no seu interior (de Eduardo 

Nery), foi também considerado como elemento de interesse no âmbito do relatório do Património Cultural. A 

azulejaria que reveste os pilares dos viadutos a poente e a nascente constitui também elemento a ter em 

conta no contexto dos cuidados de obra. Estas situações encontram

projeto e nomeadamente, na especialidade de Arquitetura, e pelas medidas específica

no relatório do Património Cultural (

II-19. Análise da instalação de estaleiros, acessos à obra e áreas de empréstimo/depósito de inertes em locais 

situados a menos de 25 m das ocorrências 

a realização da obra. 

Conforme se referiu na resposta à medida 

possível verificar que em termos patrimoniais se identifica apenas par

da zona de proteção especial de um edifício de Interesse Público (Palácio do Conde de Vimioso (3324)), que 

se localiza a sul da Estação Campo Grande, não existindo assim condicionamentos patrimoniais nos 

estaleiros propostos. A sul do final do Viaduto VL2 localiza

valor cultural, constante do PDM de Lisboa e sem qualquer interferência pelo projeto.

Os azulejos que integram a Estação Campo Grande e os pilares dos 

Campo Grande, inserem-se na área de obra e têm por isso a sua salvaguarda associada com medidas de 

projeto ou de obra (ver resposta à Medida III

Anexos).  

II-20. Cronograma da Obra, o qual deve compreender o tempo necessário à boa execução das medidas de 

salvaguarda do Património Cultural, nomeadamente para a realização de todos os trabalhos arqueológicos.

No Anexo 3.7 do Volume Anexos

patrimoniais as ações relacionam

Medida III.18).  

II-21. Elenco definitivo das espécies de porte arbóreo a abater e a transplant

substituição dos exemplares em causa.

Com o projeto aprovado pela DIA

ornamentam / enquadram paisagisticamente as várias estruturas existentes (espécies 

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

 

A sul do final do Viaduto VL2 localiza-se a Escola Alemã, conjunto edificado de valor cultural constante do 

PDM de Lisboa e sem qualquer interferência pelo projeto. 

Campo Grande, e pelos azulejos que a integram no seu interior (de Eduardo 

Nery), foi também considerado como elemento de interesse no âmbito do relatório do Património Cultural. A 

ares dos viadutos a poente e a nascente constitui também elemento a ter em 

conta no contexto dos cuidados de obra. Estas situações encontram-se devidamente acauteladas pelo 

projeto e nomeadamente, na especialidade de Arquitetura, e pelas medidas específica

no relatório do Património Cultural (Anexo 5.1 do Volume Anexos do RECAPE). 

19. Análise da instalação de estaleiros, acessos à obra e áreas de empréstimo/depósito de inertes em locais 

situados a menos de 25 m das ocorrências patrimoniais, que deve ser condicionada ao mínimo necessário para 

Conforme se referiu na resposta à medida anterior, no Desenho VDCG TXD PE 

possível verificar que em termos patrimoniais se identifica apenas para sul da área de projeto, a ocorrência 

da zona de proteção especial de um edifício de Interesse Público (Palácio do Conde de Vimioso (3324)), que 

se localiza a sul da Estação Campo Grande, não existindo assim condicionamentos patrimoniais nos 

A sul do final do Viaduto VL2 localiza-se a Escola Alemã, identificado como edificado de 

valor cultural, constante do PDM de Lisboa e sem qualquer interferência pelo projeto.

Os azulejos que integram a Estação Campo Grande e os pilares dos viadutos a poente e nascente da Estação 

se na área de obra e têm por isso a sua salvaguarda associada com medidas de 

posta à Medida III-18 e Relatório do Património Cultural no 

20. Cronograma da Obra, o qual deve compreender o tempo necessário à boa execução das medidas de 

salvaguarda do Património Cultural, nomeadamente para a realização de todos os trabalhos arqueológicos.

Anexos deste RECAPE é apresentado o cronograma de obra. Em termos 

s as ações relacionam-se com o Acompanhamento Arqueológico da Obra (ver também resposta à 

21. Elenco definitivo das espécies de porte arbóreo a abater e a transplantar assim como propostas de 

substituição dos exemplares em causa. 

pela DIA verifica-se em síntese a afetação de 13 

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 
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se a Escola Alemã, conjunto edificado de valor cultural constante do 

Campo Grande, e pelos azulejos que a integram no seu interior (de Eduardo 

Nery), foi também considerado como elemento de interesse no âmbito do relatório do Património Cultural. A 

ares dos viadutos a poente e a nascente constitui também elemento a ter em 

se devidamente acauteladas pelo 

projeto e nomeadamente, na especialidade de Arquitetura, e pelas medidas específicas que se apresentam 

19. Análise da instalação de estaleiros, acessos à obra e áreas de empréstimo/depósito de inertes em locais 

patrimoniais, que deve ser condicionada ao mínimo necessário para 

 AMB LT3 000 DW 49009, é 

a sul da área de projeto, a ocorrência 

da zona de proteção especial de um edifício de Interesse Público (Palácio do Conde de Vimioso (3324)), que 

se localiza a sul da Estação Campo Grande, não existindo assim condicionamentos patrimoniais nos 

se a Escola Alemã, identificado como edificado de 

valor cultural, constante do PDM de Lisboa e sem qualquer interferência pelo projeto. 

viadutos a poente e nascente da Estação 

se na área de obra e têm por isso a sua salvaguarda associada com medidas de 

18 e Relatório do Património Cultural no Anexo 5.1 do Volume 

20. Cronograma da Obra, o qual deve compreender o tempo necessário à boa execução das medidas de 

salvaguarda do Património Cultural, nomeadamente para a realização de todos os trabalhos arqueológicos. 

deste RECAPE é apresentado o cronograma de obra. Em termos 

o Acompanhamento Arqueológico da Obra (ver também resposta à 

ar assim como propostas de 

 exemplares arbóreos que 

ornamentam / enquadram paisagisticamente as várias estruturas existentes (espécies Populus nigra (2), 

tros elementos arbóreos (13), e outros 17 irão ser 

esta entidade a responsável por essas ações e 
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pelos locais para onde vai transplantar as árvores

já implantado desde novembro de 2020, 

foram abatidos outros 20 exemplares (2 

canariensis).  

Relativamente às novas intervenções a nascente da Estação Campo Grande não previstas 

pórticos existem 3 exemplares (Celtis australis

As características detalhadas de todos estes elementos

e fotografias), data do levantamento, local de implantação e ações propostas

apresentadas em detalhe no Projeto de Integração Paisagista (

No Quadro 15 apresenta-se a síntese dos elementos arbóreos a manter / proteger, os a a

transplantar pela implantação do projeto,

de transplante e ainda incluindo com os exemplares na zona dos pórticos

levantamento realizado em fase de pro

se no Desenho VDCG TXD PE AMB LT3 

Quadro 15 – Elementos arbóreos a manter, a abater e a transplantar

MANTER / PROTEGER  

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  

   

Ca-1 * Celtis australis  No

Ca-2 * Celtis australis  No

Ca-3 * Celtis australis  No

* - Zona Nascente, Reforço dos Pórticos dos Viadutos

Relativamente às áreas de ocupação provisória e pela implantação de novas áreas (instalação de Estaleiro 

Industrial e depósito provisório de terras)

Avenida Padre Cruz) procedeu-se a nova avaliação do arvoredo 

 

pelos locais para onde vai transplantar as árvores. De referir que com o projeto do Novo Terminal Rodoviário 

já implantado desde novembro de 2020, com o qual o projeto dos novos viadutos se encontra articulado

foram abatidos outros 20 exemplares (2 Acer negundo, 16 Populus nigra, 1 Nerium oleander

Relativamente às novas intervenções a nascente da Estação Campo Grande não previstas 

Celtis australis), mas que serão mantidos. 

de todos estes elementos (parâmetros dendrométricos, características principais

, data do levantamento, local de implantação e ações propostas e aprovadas pela CML são 

em detalhe no Projeto de Integração Paisagista (Anexo 3.8). 

se a síntese dos elementos arbóreos a manter / proteger, os a a

transplantar pela implantação do projeto, conforme acordado entre o ML e CML, que controlará o processo 

com os exemplares na zona dos pórticos, de acordo com a atualização do 

levantamento realizado em fase de projeto de execução. A localização de todos estes exemplares encontra

 000 DW 49006 do Volume Peças Desenhadas. 

lementos arbóreos a manter, a abater e a transplantar para implantação do pr

TRANSPLANTE  

ID. ESPÉCIE  ID. 

Ap-1 Acer pseudoplatanus  Fa-1 Fraxinus angustifolia

Ap-2 Acer pseudoplatanus  Fe-2 Fraxinus excelsior

Ap-3 Acer pseudoplatanus  Fe-3 Fraxinus excelsior

Ap-4 Acer pseudoplatanus  Pa-2 Populus alba

Cs-1 Cupressus sempervirens  Pa-3 Populus alba

Cs-2 Cupressus sempervirens  Pab-1 Populus alba var boleana

Cs-3 Cupressus sempervirens  Pab-2 Populus alba var boleana

Lc-1 Lantana camara  Pab-3 Populus alba var boleana

No-4 Nerium oleander  Pab-4 Populus alba var boleana

No-5 Nerium oleander  Pab-5 Populus alba var boleana

No-6 Nerium oleander  Pn-18 Populus 

No-7 Nerium oleander  Pn-19 Populus nigra var. canadensis

No-8 Nerium oleander  Prspp-1 Prunus spp

No-9 Nerium oleander    

No-10 Nerium oleander    

No-11 Nerium oleander    

No-12 Nerium oleander    

Zona Nascente, Reforço dos Pórticos dos Viadutos 

Relativamente às áreas de ocupação provisória e pela implantação de novas áreas (instalação de Estaleiro 

e depósito provisório de terras) e também outras interferências (por exemplo no separador 

nova avaliação do arvoredo nestas zonas para definição e
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De referir que com o projeto do Novo Terminal Rodoviário 

com o qual o projeto dos novos viadutos se encontra articulado, já 

Nerium oleander, 1 Phoenix 

Relativamente às novas intervenções a nascente da Estação Campo Grande não previstas na DIA, na zona dos 

dendrométricos, características principais 

e aprovadas pela CML são 

se a síntese dos elementos arbóreos a manter / proteger, os a abater e ainda os a 

, que controlará o processo 

, de acordo com a atualização do 

A localização de todos estes exemplares encontra-

para implantação do projeto 

ABATE 

ESPÉCIE 

Fraxinus angustifolia 

Fraxinus excelsior 

Fraxinus excelsior 

Populus alba 

Populus alba 

Populus alba var boleana 

Populus alba var boleana 

Populus alba var boleana 

Populus alba var boleana 

Populus alba var boleana 

Populus nigra 

Populus nigra var. canadensis 

Prunus spp 

Relativamente às áreas de ocupação provisória e pela implantação de novas áreas (instalação de Estaleiro 

cias (por exemplo no separador da 

para definição e da ação 
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(manutenção/proteção, transplante ou abate) e respetivas 

parecer da CML.  

Foram ainda atualizados os exemplares anteriormente avaliados e

ações definidas pela CML.  

O elenco das espécies existentes nestas áreas 

proposta (quando já definida pela CML

exemplares encontra-se no Desenho 

Quadro 16 – 

MANTER / PROTEGER 

An-3 Acer negundo 

Fe-1 Fraxinus excelsior 

Pa-4 Populus alba 

Pn-20 Populus nigra 

Pspp-1 Platanus spp. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

(manutenção/proteção, transplante ou abate) e respetivas medidas cautelares de proteção,

exemplares anteriormente avaliados em áreas de ocupação provisória e já com 

elenco das espécies existentes nestas áreas de interferência ou ocupação provisórias

(quando já definida pela CML, em 2018) é apresentado no Quadro 16. A localização de todos estes 

se no Desenho VDCG TXD PE AMB LT3 000 DW 49006 do Volume 

 Elementos arbóreos em áreas de ocupação provisória

 ABATE  
LEVANTAMENTO 2021

aguarda 

 Pab-2 Populus alba var boleana  An-5 

 Pab-3 Populus alba var boleana  An-6 

 Pab-1 Populus alba var boleana  Csp-4 

 Fe-3 Fraxinus excelsior  Eni-3 

 Pab-4 Populus alba var boleana  Eni-4 

 Pab-5 Populus alba var boleana  Eni-5 

 Fe-2 Fraxinus excelsior  Fe-4 

    Pa-2 

    Pa-3 

    Pa-5 

    Pa-6 

    Pa-7 

    Pa-8 

    Pa-9 

    Pa-10 

    Pa-11 

    Pa-12 

    Pa-13 

    Pa-14 

    Pa-15 

    Pa-16 

    Pa-17 

    Pa-18 

    Pa-19 

    Pcp-1 

    Pcp-2 

    Pp-1 

    Pp-2 

    Pp-3 

    Pp-4 

    Tspp-1 
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s cautelares de proteção, que aguardam 

m áreas de ocupação provisória e já com 

provisórias e respetiva ação 

A localização de todos estes 

49006 do Volume Peças Desenhadas. 

em áreas de ocupação provisória 

LEVANTAMENTO 2021 (novas áreas) 

arda definição da ação pela CML 

Acer negundo 

Acer negundo 

 Cupressus sempervirens 

Espécie não identificada 

Espécie não identificada 

Espécie não identificada 

Fraxinus excelsior 

Populus alba 

Populus alba 

Populus alba 

Populus alba 

Populus alba 

Populus alba 

Populus alba 

Populus alba 

Populus alba 

Populus alba 

Populus alba 

Populus alba 

Populus alba 

Populus alba 

Populus alba 

Populus alba 

Populus alba 

Prunus cerasifera 

Prunus cerasifera 

Pinus pinea 

Pinus pinea 

Pinus pinea 

Pinus pinea 

 Thuja sp. 
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Quanto às propostas de substituição dos exemplares em causa

transplantar que deverão ser replantados nos espaços verdes envolventes à obra em locais a designar pela 

CML e dos exemplares identificados no levantamento e considerados a manter/proteger

em detalhe no Projeto de Integração Paisagista (

Sementeiras, no âmbito da Reposição do Espaço Intervencionado

e no Plano de Plantações (VDCG TXD PE

O elenco vegetal proposto para plantações

reconhecidas para a região de Lisboa, de grande resiliên

manutenção, tendo sido de um modo geral 

Prévio. 

II-22. Estudo com análise e avaliação da “Paisagem Histórica Urbana” (pelos parâmetros do ICO

conforme recomendação da Unesco, o qual deverá integrar do ponto de vista paisagístico, em particular, as 

componentes do Projeto à superfície, e também em particular, as que se localizem em espaço público, de forma 

a minimizar os impactes em património, vegetação, e na bacia visual onde ocorrerão as alterações propostas, 

privilegiando a utilização de materiais e cores que permitam a sua integração e continuidade com a 

envolvente. 

Pese embora a área de intervenção (Viadutos do Campo Grande) não 

candidatura “Lisboa Histórica, Cidade Global” que, desde 2016, integra a Lista Indicativa de Portugal a 

Património Mundial (a área de intervenção encontra

da designada “Zona Tampão” ao bem candidato), no 

se todavia a caracterização da paisagem da área de desenvolvimento

impactes resultantes da implantação do mesmo, tendo por base a Recomend

UNESCO (Relatório – 36 C/23; Recomendação 36 C/23 Anexo) sobre “paisagem histórica urbana”.

II-23. Soluções para o controlo da deposição de poeiras sobre a folhagem do património botânico, em 

particular, do Jardim da Estrela, provenientes das obras à superfície na Estação da Estrela, que pode, 

eventualmente, passar por um sistema de lavagem do tipo nebulizador.

As movimentações de terras, como ações geradoras da emissão de partículas que podem de forma mais 

significativa contribuir para a deposição de poeiras nos elementos arbóreos ocorrentes, são neste projeto, 

situações muito localizadas apenas ocorrentes nas zonas das sapatas dos pilares dos novos viadutos, 

constituindo uma situação de muito reduzido impacte e que não justific

medidas gerais já previstas na Lista de Medidas da APA

fundações e o depósito provisórios de terras serão devidamente vedados, conforme apresentado no Projeto 

de Estaleiros (Anexo 3.6), contribuindo para a minimização da dispersão de poeiras até aos elementos 

arbóreos/arbustivos mais próximos, complementadas por outras medidas de gestão ambiental (

 

propostas de substituição dos exemplares em causa, e além dos exemplares arbóreos a 

deverão ser replantados nos espaços verdes envolventes à obra em locais a designar pela 

identificados no levantamento e considerados a manter/proteger

em detalhe no Projeto de Integração Paisagista (Anexo 3.8) designadamente no ponto 7.4 Plantações e 

Reposição do Espaço Intervencionado (cap.7) da memória descritiva e justificativa 

PE APG LT3 000 DW 79016). 

vegetal proposto para plantações e sementeiras visa a intensificação das espécies autóctones 

reconhecidas para a região de Lisboa, de grande resiliência e adaptação ao nosso clima 

manutenção, tendo sido de um modo geral respeitados e adotados os elencos vegetais 

22. Estudo com análise e avaliação da “Paisagem Histórica Urbana” (pelos parâmetros do ICO

conforme recomendação da Unesco, o qual deverá integrar do ponto de vista paisagístico, em particular, as 

componentes do Projeto à superfície, e também em particular, as que se localizem em espaço público, de forma 

atrimónio, vegetação, e na bacia visual onde ocorrerão as alterações propostas, 

privilegiando a utilização de materiais e cores que permitam a sua integração e continuidade com a 

Pese embora a área de intervenção (Viadutos do Campo Grande) não integre a área abrangida pela 

candidatura “Lisboa Histórica, Cidade Global” que, desde 2016, integra a Lista Indicativa de Portugal a 

Património Mundial (a área de intervenção encontra-se, efetivamente, a cerca de 3 km para norte do limite 

na Tampão” ao bem candidato), no Anexo 6 do Volume Anexos deste RECAPE apresenta

se todavia a caracterização da paisagem da área de desenvolvimento do projeto, e respetiva avaliação de 

impactes resultantes da implantação do mesmo, tendo por base a Recomendação da Conferência Geral da 

36 C/23; Recomendação 36 C/23 Anexo) sobre “paisagem histórica urbana”.

23. Soluções para o controlo da deposição de poeiras sobre a folhagem do património botânico, em 

rovenientes das obras à superfície na Estação da Estrela, que pode, 

eventualmente, passar por um sistema de lavagem do tipo nebulizador. 

As movimentações de terras, como ações geradoras da emissão de partículas que podem de forma mais 

uir para a deposição de poeiras nos elementos arbóreos ocorrentes, são neste projeto, 

situações muito localizadas apenas ocorrentes nas zonas das sapatas dos pilares dos novos viadutos, 

constituindo uma situação de muito reduzido impacte e que não justifica medidas especificas

medidas gerais já previstas na Lista de Medidas da APA (todas as frentes de trabalho de escavação de 

fundações e o depósito provisórios de terras serão devidamente vedados, conforme apresentado no Projeto 

), contribuindo para a minimização da dispersão de poeiras até aos elementos 

arbóreos/arbustivos mais próximos, complementadas por outras medidas de gestão ambiental (
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exemplares arbóreos a 

deverão ser replantados nos espaços verdes envolventes à obra em locais a designar pela 

identificados no levantamento e considerados a manter/proteger, estas são descritas 

) designadamente no ponto 7.4 Plantações e 

memória descritiva e justificativa 

visa a intensificação das espécies autóctones 

cia e adaptação ao nosso clima e portanto, de baixa 

 indicados em Estudo 

22. Estudo com análise e avaliação da “Paisagem Histórica Urbana” (pelos parâmetros do ICOMOS- Unesco) 

conforme recomendação da Unesco, o qual deverá integrar do ponto de vista paisagístico, em particular, as 

componentes do Projeto à superfície, e também em particular, as que se localizem em espaço público, de forma 

atrimónio, vegetação, e na bacia visual onde ocorrerão as alterações propostas, 

privilegiando a utilização de materiais e cores que permitam a sua integração e continuidade com a 

integre a área abrangida pela 

candidatura “Lisboa Histórica, Cidade Global” que, desde 2016, integra a Lista Indicativa de Portugal a 

km para norte do limite 

do Volume Anexos deste RECAPE apresenta-

do projeto, e respetiva avaliação de 

ação da Conferência Geral da 

36 C/23; Recomendação 36 C/23 Anexo) sobre “paisagem histórica urbana”. 

23. Soluções para o controlo da deposição de poeiras sobre a folhagem do património botânico, em 

rovenientes das obras à superfície na Estação da Estrela, que pode, 

As movimentações de terras, como ações geradoras da emissão de partículas que podem de forma mais 

uir para a deposição de poeiras nos elementos arbóreos ocorrentes, são neste projeto, 

situações muito localizadas apenas ocorrentes nas zonas das sapatas dos pilares dos novos viadutos, 

a medidas especificas para além das 

(todas as frentes de trabalho de escavação de 

fundações e o depósito provisórios de terras serão devidamente vedados, conforme apresentado no Projeto 

), contribuindo para a minimização da dispersão de poeiras até aos elementos 

arbóreos/arbustivos mais próximos, complementadas por outras medidas de gestão ambiental (Anexo 10.1). 
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Esta medida 23 da DIA é dirigida em especial ao Lote 1, onde surge 

património botânico. No caso do Lote 3, o 

viadutos (novos e atuais) insere-

com forte concentração de serviços, prédios residenciais e estabelecimentos de ensino. Os elementos 

arbóreos existentes enquadram as infraestruturas viárias existentes. 

com vários exemplares de Populus alba boleana

atrás apresentado na medida II-21.

II-24. Soluções relativas à proteção da vegetação ao fluxo de ar quente proveniente dos poços de ventilação, 

que os mesmos projetam para a superfície.

Não aplicável a este projeto. Esta

de Prolongamento das Linhas Amarela e Verde.

II-25. Cartografia que integre a representação do faseamento da intervenção em túnel a céu aberto, que se 

inicia no cruzamento da Av. D. 

Damásio e da Rua Dom Luís I, e segue em diagonal até à Av. 24 de Julho.

Não aplicável a este projeto. Esta medida aplica

Prolongamento das Linhas Amarela e Verde.

II-26. Plano de Integração Paisagística das Obras, de forma a garantir o enquadramento paisagístico adequado 

que garanta a atenuação das afetações visuais associadas à presença das obras e respetiva integração na área 

envolvente. 

O plano de integração paisagística das obras, e em termos definitivos, é contemplado no pr

arquitetura das obras dos Viadutos 

integração paisagista, que prevê a integração ur

construção e onde se incluem 

provisória (Anexo 3.8).  

Estes aspetos foram já de um modo geral descritos no cap.3

desenho dos pilares e tabuleiros dos 

pilares, guardas em betão e coberturas

estes; bem como, no caso do prolongamento do edifício da Estação o seu desenho em viaduto suportado 

por pilares circulares e a escolha dos acabamentos exteriores. Em 

os materiais, relativamente às estruturas afetadas e a repor,

sendo as plantações e sementeiras propostas 

Durante a fase de construção foi ainda tido especial cuidado com a atenuação das afetações visuais 

associadas à presença das obras

em altura. Assim, em todos os estaleiros e frentes de obra

 

Esta medida 23 da DIA é dirigida em especial ao Lote 1, onde surge o Jardim da Estrela com o seu 

património botânico. No caso do Lote 3, o conjunto da Estação de Metro do Campo Grande e respetivos 

-se numa banda urbanizada relativamente consolidada e impermeabilizada, 

de serviços, prédios residenciais e estabelecimentos de ensino. Os elementos 

arbóreos existentes enquadram as infraestruturas viárias existentes. O género dominante é o 

Populus alba boleana, Populus nigra italica e Populus nigra canadensis

21. 

24. Soluções relativas à proteção da vegetação ao fluxo de ar quente proveniente dos poços de ventilação, 

que os mesmos projetam para a superfície. 

Esta medida aplica-se aos Lote 1 e 2 (Rato/Santos/Cais do Sodré) da Empreitada 

de Prolongamento das Linhas Amarela e Verde. 

25. Cartografia que integre a representação do faseamento da intervenção em túnel a céu aberto, que se 

 Carlos I com a Calçada Marquês Abrantes, com prejuízo do Largo Vitorino 

Damásio e da Rua Dom Luís I, e segue em diagonal até à Av. 24 de Julho. 

Esta medida aplica-se ao Lote 2 (Santos/Cais do Sodré) da Empreitada de 

ento das Linhas Amarela e Verde. 

26. Plano de Integração Paisagística das Obras, de forma a garantir o enquadramento paisagístico adequado 

que garanta a atenuação das afetações visuais associadas à presença das obras e respetiva integração na área 

O plano de integração paisagística das obras, e em termos definitivos, é contemplado no pr

Viadutos (Anexo 3.1) e Estação Campo Grande (Anexo 3.

que prevê a integração urbana das obras e a reposição de todas as áreas afetadas pela 

construção e onde se incluem todas as zonas de estaleiros, frentes de trabalho e outras de 

já de um modo geral descritos no cap.3-pontos 3.1.3, 3.2 e 3.8

pilares e tabuleiros dos viadutos e a escolha de materiais, nomeadamente no revestimento de 

e coberturas, que replicam os existentes já que se tratam

mo, no caso do prolongamento do edifício da Estação o seu desenho em viaduto suportado 

por pilares circulares e a escolha dos acabamentos exteriores. Em termos de integração urbana e paisagista, 

, relativamente às estruturas afetadas e a repor, também mantêm ou replicam os existentes e 

sendo as plantações e sementeiras propostas de espécies autóctones reconhecidas para a região de Lisboa

Durante a fase de construção foi ainda tido especial cuidado com a atenuação das afetações visuais 

associadas à presença das obras, sempre que possível já que, como se sabe, grande parte da obra decorre 

em todos os estaleiros e frentes de obra / áreas de intervenção
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o Jardim da Estrela com o seu 

conjunto da Estação de Metro do Campo Grande e respetivos 

se numa banda urbanizada relativamente consolidada e impermeabilizada, 

de serviços, prédios residenciais e estabelecimentos de ensino. Os elementos 

O género dominante é o Populus spp., 

opulus nigra canadensis, conforme o 

24. Soluções relativas à proteção da vegetação ao fluxo de ar quente proveniente dos poços de ventilação, 

se aos Lote 1 e 2 (Rato/Santos/Cais do Sodré) da Empreitada 

25. Cartografia que integre a representação do faseamento da intervenção em túnel a céu aberto, que se 

Carlos I com a Calçada Marquês Abrantes, com prejuízo do Largo Vitorino 

se ao Lote 2 (Santos/Cais do Sodré) da Empreitada de 

26. Plano de Integração Paisagística das Obras, de forma a garantir o enquadramento paisagístico adequado 

que garanta a atenuação das afetações visuais associadas à presença das obras e respetiva integração na área 

O plano de integração paisagística das obras, e em termos definitivos, é contemplado no projeto de 

Anexo 3.2) e também projeto de 

bana das obras e a reposição de todas as áreas afetadas pela 

estaleiros, frentes de trabalho e outras de ocupação 

3, 3.2 e 3.8, destacando-se o 

viadutos e a escolha de materiais, nomeadamente no revestimento de 

, que replicam os existentes já que se tratam de viadutos de ligação a 

mo, no caso do prolongamento do edifício da Estação o seu desenho em viaduto suportado 

de integração urbana e paisagista, 

também mantêm ou replicam os existentes e 

espécies autóctones reconhecidas para a região de Lisboa. 

Durante a fase de construção foi ainda tido especial cuidado com a atenuação das afetações visuais 

, sempre que possível já que, como se sabe, grande parte da obra decorre 

/ áreas de intervenção será implantada uma 
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vedação neutra e que será mantida em adequadas con

prazo de execução da empreitada e enquanto estejam montadas.

O tipo de vedação é definida em função do local, do tipo de ocupação provisória (estaleiros ou frentes de 

trabalho móveis) e duração dessa ocupa

Projeto de Estaleiros (apresentada no Anexo 3.5

com os pormenores das vedações e a indicação dos locais (zonas de estaleiro e de fre

será utilizada cada tipo de vedação. 

Em síntese, todos os estaleiros (estaleiro social e administrativo, estaleiro industrial e estaleiros de frente 1 e 

2 – Estação e Pórticos) serão vedados com vedação 

na cor branca, e por perfis metálicos, com 2,00

Figura 67 

A zona de depósito provisório de solos, instalada no nó de saída da Av.ª Padre Cruz será vedada com 

vedação construída por painéis de rede do tipo “Bekaert”, com 2,2

revestidos com rede sombra na cor verde de malha apertada

local, reduz (cumulativamente com outras medidas previstas 

ambiental da obra) a emissão de poeiras a partir do depósito provisório.

As zonas de obra móveis serão vedadas com o mesmo tipo de rede (painéis de rede do tipo “Bekaert”), 

sendo definido caso a caso, de acordo com a sua localização e t

revestimento com rede sombra na cor verde de malha apertada.

 

e que será mantida em adequadas condições de limpeza e integridade ao longo de todo o 

prazo de execução da empreitada e enquanto estejam montadas. 

é definida em função do local, do tipo de ocupação provisória (estaleiros ou frentes de 

óveis) e duração dessa ocupação, sendo estas descritas no ponto 4.1.1.8 da memória descritiva do 

Anexo 3.5 do Volume Anexos) e que apresenta em anexo os desenhos 

com os pormenores das vedações e a indicação dos locais (zonas de estaleiro e de fre

, todos os estaleiros (estaleiro social e administrativo, estaleiro industrial e estaleiros de frente 1 e 

Estação e Pórticos) serão vedados com vedação opaca, construída por painéis de chapa zincada e lacada 

na cor branca, e por perfis metálicos, com 2,00 m de altura, espaçados de 2,50 m (Figura 

 – Vedação em painéis lacados a branco 

A zona de depósito provisório de solos, instalada no nó de saída da Av.ª Padre Cruz será vedada com 

vedação construída por painéis de rede do tipo “Bekaert”, com 2,2 m de altura, acoplados de 3,5 em 3,5

s com rede sombra na cor verde de malha apertada (Figura 68), que além de se integrar com o 

local, reduz (cumulativamente com outras medidas previstas no âmbito do acompanhamento e gestão 

) a emissão de poeiras a partir do depósito provisório. 

As zonas de obra móveis serão vedadas com o mesmo tipo de rede (painéis de rede do tipo “Bekaert”), 

sendo definido caso a caso, de acordo com a sua localização e tipo de intervenção, a colocação do 

revestimento com rede sombra na cor verde de malha apertada. 
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dições de limpeza e integridade ao longo de todo o 

é definida em função do local, do tipo de ocupação provisória (estaleiros ou frentes de 

da memória descritiva do 

apresenta em anexo os desenhos 

com os pormenores das vedações e a indicação dos locais (zonas de estaleiro e de frentes de obra) onde 

, todos os estaleiros (estaleiro social e administrativo, estaleiro industrial e estaleiros de frente 1 e 

hapa zincada e lacada 

Figura 67). 

 

A zona de depósito provisório de solos, instalada no nó de saída da Av.ª Padre Cruz será vedada com 

m de altura, acoplados de 3,5 em 3,5 m, e 

, que além de se integrar com o 

panhamento e gestão 

As zonas de obra móveis serão vedadas com o mesmo tipo de rede (painéis de rede do tipo “Bekaert”), 

ipo de intervenção, a colocação do 
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Figura 68 – Vedação em painéis de rede 

II-27. Projeto de iluminação exterior às estações 

conduzam a um excesso de iluminação artificial, com vista a minimizar a poluição luminosa. O equipamento a 

propor deve assegurar a existência de difusores de vidro plano, fonte de luz oculta e feixe vertical de luz de

forma a assegurar a redução da iluminação intrusiva. Devem ser apresentadas, em RECAPE, as soluções a 

adotar. 

Não aplicável a este projeto. Esta medida aplica

de Prolongamento das Linhas Amarela 

  

 

Vedação em painéis de rede revestidos com rede sombra

27. Projeto de iluminação exterior às estações – Estrela e Santos – acautelando todas as situações que 

conduzam a um excesso de iluminação artificial, com vista a minimizar a poluição luminosa. O equipamento a 

propor deve assegurar a existência de difusores de vidro plano, fonte de luz oculta e feixe vertical de luz de

forma a assegurar a redução da iluminação intrusiva. Devem ser apresentadas, em RECAPE, as soluções a 

Esta medida aplica-se aos Lote 1 e 2 (Rato/Santos/Cais do Sodré) da Empreitada 

de Prolongamento das Linhas Amarela e Verde. 
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revestidos com rede sombra 

acautelando todas as situações que 

conduzam a um excesso de iluminação artificial, com vista a minimizar a poluição luminosa. O equipamento a 

propor deve assegurar a existência de difusores de vidro plano, fonte de luz oculta e feixe vertical de luz de 

forma a assegurar a redução da iluminação intrusiva. Devem ser apresentadas, em RECAPE, as soluções a 

se aos Lote 1 e 2 (Rato/Santos/Cais do Sodré) da Empreitada 
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7.3 MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

III-1. Tendo como base a listagem “Medidas de Minimização Gerais da Fase de Construção”, disponível no 

portal da APA, rever e adequar as que se apliquem ao Projeto de Execução que vier a ser desenvolvido.

As “Medidas de Minimização Gerais da Fase de Construção” 

aplicabilidade ou não ao presente projeto. 

Das medidas que são aplicáveis ao projeto 

incluídas na DIA, nomeadamente nos elementos a 

Relativamente às medidas da APA que não 

previstas no Caderno de Encargos do ML relativamente à construção 

sendo de implementação obrigatória pelo ACE e estando já previstas no âmbito do acompanhamento 

ambiental da obra, conforme descrito na medida III

III-2. Relativamente às Medidas de Minimização Específicas apresentadas no EIA

de acordo com o Projeto de Execução que vier a ser definido.

As medidas de minimização específicas apresentadas no EIA e aplicáveis ao presente projeto estão no 

essencial incluídas nos elementos a apresentar em RECAPE e nas m

verificando-se desde logo a sua aplicabilidade ao presente Lote 3.

As medidas do EIA aplicáveis ao Lote 3 não tiveram que ser revistas já que no essencial o projeto de 

execução se mantém face ao avaliado em Estudo Prévio, e se

própria resposta dada a essa condição da DIA.

No caso pontual de medidas do EIA que são aplicáveis a este projeto e que não 

incluídas na DIA, verificou-se que as mesmas são medidas relativas à 

práticas gerais. Estas estão já previstas no Caderno de Encargos do ML relativamente à construção 

pré-construção e construção), sendo de implementação obrigatória pelo ACE e estando já previstas no 

âmbito do acompanhamento ambiental da obra, conforme descrito na medida III

III-3. As medidas de minimização devem integrar o Caderno de Encargos e serem consideradas no Plano de 

Gestão Ambiental. 

O presente contrato corresponde a um contrato de projeto e constr

concurso, incluiu no caderno de encargos (Anexo II ao Caderno de Encargos Jurídico 

Ambiental) os vários requisitos a cumprir na fase de construção 

Acompanhamento Ambiental, e onde se incluem as

implementar. 

Estas medidas, gerais e específicas, incluem todas as medidas da DIA para esta fase, que são ainda 

complementadas com outras medidas correspondentes aos requisitos

 

1. Tendo como base a listagem “Medidas de Minimização Gerais da Fase de Construção”, disponível no 

portal da APA, rever e adequar as que se apliquem ao Projeto de Execução que vier a ser desenvolvido.

“Medidas de Minimização Gerais da Fase de Construção” foram analisadas verificando

aplicabilidade ou não ao presente projeto.  

Das medidas que são aplicáveis ao projeto maioritariamente já estavam incluídas no EIA, estando também 

nomeadamente nos elementos a apresentar em RECAPE e nas medidas de minimização. 

que não foram explicitamente incluídas na DIA, as mesmas estão já 

previstas no Caderno de Encargos do ML relativamente à construção (fases de pré-construção e construção

sendo de implementação obrigatória pelo ACE e estando já previstas no âmbito do acompanhamento 

ambiental da obra, conforme descrito na medida III-3. 

2. Relativamente às Medidas de Minimização Específicas apresentadas no EIA, devem as mesmas ser revistas 

de acordo com o Projeto de Execução que vier a ser definido. 

As medidas de minimização específicas apresentadas no EIA e aplicáveis ao presente projeto estão no 

essencial incluídas nos elementos a apresentar em RECAPE e nas medidas de minimização da DIA, 

se desde logo a sua aplicabilidade ao presente Lote 3. 

As medidas do EIA aplicáveis ao Lote 3 não tiveram que ser revistas já que no essencial o projeto de 

execução se mantém face ao avaliado em Estudo Prévio, e sendo pontualmente a sua adequação feita na 

própria resposta dada a essa condição da DIA. 

No caso pontual de medidas do EIA que são aplicáveis a este projeto e que não foram explicitamente 

se que as mesmas são medidas relativas à fase de construção, constituindo boas 

práticas gerais. Estas estão já previstas no Caderno de Encargos do ML relativamente à construção 

, sendo de implementação obrigatória pelo ACE e estando já previstas no 

acompanhamento ambiental da obra, conforme descrito na medida III-3.  

3. As medidas de minimização devem integrar o Caderno de Encargos e serem consideradas no Plano de 

O presente contrato corresponde a um contrato de projeto e construção, sendo que o ML

incluiu no caderno de encargos (Anexo II ao Caderno de Encargos Jurídico 

requisitos a cumprir na fase de construção (pré-construção e construção) 

e onde se incluem as medidas de minimização de impacte ambiental a 

Estas medidas, gerais e específicas, incluem todas as medidas da DIA para esta fase, que são ainda 

complementadas com outras medidas correspondentes aos requisitos do ML e incluídas no Caderno de 
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1. Tendo como base a listagem “Medidas de Minimização Gerais da Fase de Construção”, disponível no 

portal da APA, rever e adequar as que se apliquem ao Projeto de Execução que vier a ser desenvolvido. 

foram analisadas verificando-se a sua 

já estavam incluídas no EIA, estando também 

presentar em RECAPE e nas medidas de minimização. 

explicitamente incluídas na DIA, as mesmas estão já 

construção e construção), 

sendo de implementação obrigatória pelo ACE e estando já previstas no âmbito do acompanhamento 

, devem as mesmas ser revistas 

As medidas de minimização específicas apresentadas no EIA e aplicáveis ao presente projeto estão no 

edidas de minimização da DIA, 

As medidas do EIA aplicáveis ao Lote 3 não tiveram que ser revistas já que no essencial o projeto de 

ndo pontualmente a sua adequação feita na 

foram explicitamente 

fase de construção, constituindo boas 

práticas gerais. Estas estão já previstas no Caderno de Encargos do ML relativamente à construção (fases de 

, sendo de implementação obrigatória pelo ACE e estando já previstas no 

3. As medidas de minimização devem integrar o Caderno de Encargos e serem consideradas no Plano de 

ução, sendo que o ML, em fase de 

incluiu no caderno de encargos (Anexo II ao Caderno de Encargos Jurídico – Sistema de Gestão 

construção e construção) em termos de 

medidas de minimização de impacte ambiental a 

Estas medidas, gerais e específicas, incluem todas as medidas da DIA para esta fase, que são ainda 

do ML e incluídas no Caderno de 
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Encargos do Concurso, as medidas de minimização específicas apresentadas no EIA, as “Medidas de 

Minimização Gerais da Fase de Construção”, disponíveis no portal da APA e ainda todas as medidas que 

sejam identificadas em fase de RECAPE e consideradas na DCAPE.

Também neste âmbito constitui obrigação, desde logo decorrente do concurso de projeto e construção

elaboração de um Plano de Gestão Ambiental (designado no 

Programa de Gestão Ambiental e assumido com esse nome nesta Empreitada

cumprimento de todas as medidas de minimização acima, bem como dos programas de monitorização 

ambiental, e que foi já nesta fase desenvolvido e que se apresenta no 

O Plano e Programa de Gestão Ambiental

a aplicar antes do início da construção e 

estas medidas serão operacionalizadas, as responsabilidades pela sua implementação, verificação da correta 

implementação e/ou readaptação das mesmas

da obra. 

III-4. A obra deverá ser suportada por um Sistema de Gestão Ambient

prevenção e controlo de derrames e contaminação das águas superficiais marítimas e de transição e que 

contemple as medidas de minimização que se vierem a definir.

A Obra é sustentada por um Sistema de Gestão Ambienta

encargos ML no âmbito do concurso de Projeto e Construção, como por ambas as empresas que integram o 

ACE adjudicatário (TEIXEIRA DUARTE e SOMAFEL) serem certificadas de acordo com os requisitos da norma 

ISO14001:2015, no âmbito das atividades que desenvolvem na construção deste projeto.

Em termos de prevenção e controlo de derrames e contaminação estão previstas, no âmbito do SGA, o seu 

planeamento e controlo operacional, com definição das medidas a implementar na

transporte e no manuseamento e trasfega de produtos e resíduos perigosos, e que se en

sistematizadas no Plano e Programa de 

Complementarmente no projeto de estaleiro (

impermeabilizadas, com contenção secundária e cobertas ou fechadas para a armazenagem temporária de 

produtos e resíduos perigosos e diferenciadas por tipologia. 

Ainda no âmbito do SGA está prevista a p

de Emergência, incluído no Anexo 10.4

onde está prevista a resposta a estas emergências, especificamente no ponto 11. Cenários de Em

Ambiental, e que é complementado por outros pontos mais gerais, além da formação e preparação do 

pessoal. 

 

do Concurso, as medidas de minimização específicas apresentadas no EIA, as “Medidas de 

Minimização Gerais da Fase de Construção”, disponíveis no portal da APA e ainda todas as medidas que 

e de RECAPE e consideradas na DCAPE. 

Também neste âmbito constitui obrigação, desde logo decorrente do concurso de projeto e construção

elaboração de um Plano de Gestão Ambiental (designado no caderno de encargos 

e assumido com esse nome nesta Empreitada) relativo à implementação e ao 

cumprimento de todas as medidas de minimização acima, bem como dos programas de monitorização 

ambiental, e que foi já nesta fase desenvolvido e que se apresenta no Anexo 10.1 

Plano e Programa de Gestão Ambiental (PPGA) apresentado inclui já, no seu Anexo 5

a aplicar antes do início da construção e durante a construção. Complementarmente define a forma como 

lizadas, as responsabilidades pela sua implementação, verificação da correta 

implementação e/ou readaptação das mesmas, caso se verifique necessário, ao longo do prazo de execução 

4. A obra deverá ser suportada por um Sistema de Gestão Ambiental que inclua, entre outros, medidas de 

prevenção e controlo de derrames e contaminação das águas superficiais marítimas e de transição e que 

contemple as medidas de minimização que se vierem a definir. 

A Obra é sustentada por um Sistema de Gestão Ambiental, tanto por ser um requisito do caderno de 

encargos ML no âmbito do concurso de Projeto e Construção, como por ambas as empresas que integram o 

(TEIXEIRA DUARTE e SOMAFEL) serem certificadas de acordo com os requisitos da norma 

2015, no âmbito das atividades que desenvolvem na construção deste projeto.

Em termos de prevenção e controlo de derrames e contaminação estão previstas, no âmbito do SGA, o seu 

planeamento e controlo operacional, com definição das medidas a implementar na

transporte e no manuseamento e trasfega de produtos e resíduos perigosos, e que se en

rograma de Gestão Ambiental incluído no Anexo 10.1

Complementarmente no projeto de estaleiro (Anexo 3.6) foram desde logo previstas áreas adequadas 

impermeabilizadas, com contenção secundária e cobertas ou fechadas para a armazenagem temporária de 

perigosos e diferenciadas por tipologia.  

Ainda no âmbito do SGA está prevista a preparação e resposta a emergências, tendo sido preparado o Plano 

Anexo 10.4 do Volume Anexos (documento comum segurança e ambiente), 

onde está prevista a resposta a estas emergências, especificamente no ponto 11. Cenários de Em

Ambiental, e que é complementado por outros pontos mais gerais, além da formação e preparação do 
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do Concurso, as medidas de minimização específicas apresentadas no EIA, as “Medidas de 

Minimização Gerais da Fase de Construção”, disponíveis no portal da APA e ainda todas as medidas que 

Também neste âmbito constitui obrigação, desde logo decorrente do concurso de projeto e construção, a 

caderno de encargos do ML como Plano e 

) relativo à implementação e ao 

cumprimento de todas as medidas de minimização acima, bem como dos programas de monitorização 

Anexo 10.1 do Volume Anexos.  

no seu Anexo 5, todas estas medidas 

construção. Complementarmente define a forma como 

lizadas, as responsabilidades pela sua implementação, verificação da correta 

ao longo do prazo de execução 

al que inclua, entre outros, medidas de 

prevenção e controlo de derrames e contaminação das águas superficiais marítimas e de transição e que 

l, tanto por ser um requisito do caderno de 

encargos ML no âmbito do concurso de Projeto e Construção, como por ambas as empresas que integram o 

(TEIXEIRA DUARTE e SOMAFEL) serem certificadas de acordo com os requisitos da norma 

2015, no âmbito das atividades que desenvolvem na construção deste projeto. 

Em termos de prevenção e controlo de derrames e contaminação estão previstas, no âmbito do SGA, o seu 

planeamento e controlo operacional, com definição das medidas a implementar na armazenagem, no 

transporte e no manuseamento e trasfega de produtos e resíduos perigosos, e que se encontram já 

Anexo 10.1 do Volume Anexos.  

foram desde logo previstas áreas adequadas 

impermeabilizadas, com contenção secundária e cobertas ou fechadas para a armazenagem temporária de 

reparação e resposta a emergências, tendo sido preparado o Plano 

do Volume Anexos (documento comum segurança e ambiente), e 

onde está prevista a resposta a estas emergências, especificamente no ponto 11. Cenários de Emergência 

Ambiental, e que é complementado por outros pontos mais gerais, além da formação e preparação do 
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7.3.1 Fase de Elaboração do Projeto de Execução e do RECAPE

III-5. Solicitar parecer prévio à DGPC, mediante apresentação de elementos de Projeto d

consonância com a listagem para instrução de pedido de informação prévia/Projeto de arquitetura, para os 

imóveis situados em servidão administrativa do património cultural (zonas gerais e especiais de proteção) que 

venham a ser afetados pelo Projeto de Execução.

Não aplicável a este projeto. Esta medida aplica

de Prolongamento das Linhas Amarela e Verde.

III-6. A equipa de trabalhos arqueológicos deve ser previamente autorizada pe

arqueólogos com experiência comprovada na vertente náutica e subaquática, com um mínimo de 5 anos de 

experiência e conhecimento técnico, científico e historiográfico adequado à sensibilidade da área de trabalho, 

bem como conservadores-restauradores. Deve efetuar a consulta dos processos relativos aos sítios 

arqueológicos do Arquivo do CNANS e da Carta Arqueológica Subaquática.

A aprovação do Pedido de Autorização dos Trabalhos Arqueológicos para o presente projeto, que inclui a 

equipa técnica, é apresentado no Anexo 5.1

III-7. Demonstrar que o desenvolvimento do Projeto de Execução procurou evitar 

ocorrências patrimoniais identificadas ou justificar a inevitabilidade dessa afetação. Na fase da elaboração do 

Projeto de Execução, quando por razões técnicas do Projeto, não houver possibilidade de proceder a alterações 

pontuais de traçado ou de localização dos respetivos componentes, a destruição total ou parcial de uma 

ocorrência patrimonial deverá ser assumida no RECAPE como inevitável. Deve ficar também expressamente 

garantida a salvaguarda pelo registo arqueológico da totalidade

pela obra, independentemente do seu meio. No caso de elementos arquitetónicos, através de registo gráfico, 

fotográfico e da elaboração de memória descritiva; no caso de sítios arqueológicos, através da sua es

integral. 

Conforme o EIA, a zona de projeto relativa aos novos viadutos do Campo Grande não apresentava 

condicionamentos patrimoniais, situação que foi confirmada pelo Relatório do descritor Património Cultural 

elaborado no âmbito do presente RECAP

prospeção sistemática na área do projeto e avaliou os seus impactes. 

O relatório é apresentado no Anexo 5.1

LT3 000 DW 49008 do Volume Peças Desenhadas, relativo ao Património exis

(1/1 000), confirma não existir qualquer elemento patrimonial afetado pelo projeto

A sul da Estação Campo Grande e sem qualquer interferência pelo pro

Proteção de bem imóvel classificado, que se localiza a sul da estação (Palácio do Conde Vimioso). 

 

Fase de Elaboração do Projeto de Execução e do RECAPE 

5. Solicitar parecer prévio à DGPC, mediante apresentação de elementos de Projeto d

consonância com a listagem para instrução de pedido de informação prévia/Projeto de arquitetura, para os 

imóveis situados em servidão administrativa do património cultural (zonas gerais e especiais de proteção) que 

elo Projeto de Execução. 

Esta medida aplica-se aos Lote 1 e 2 (Rato/Santos/Cais do Sodré) da Empreitada 

de Prolongamento das Linhas Amarela e Verde. 

6. A equipa de trabalhos arqueológicos deve ser previamente autorizada pela DGPC. Esta deve integrar 

arqueólogos com experiência comprovada na vertente náutica e subaquática, com um mínimo de 5 anos de 

experiência e conhecimento técnico, científico e historiográfico adequado à sensibilidade da área de trabalho, 

restauradores. Deve efetuar a consulta dos processos relativos aos sítios 

arqueológicos do Arquivo do CNANS e da Carta Arqueológica Subaquática. 

A aprovação do Pedido de Autorização dos Trabalhos Arqueológicos para o presente projeto, que inclui a 

Anexo 5.1 do Volume Anexos deste RECAPE. 

7. Demonstrar que o desenvolvimento do Projeto de Execução procurou evitar a afetação direta das 

ocorrências patrimoniais identificadas ou justificar a inevitabilidade dessa afetação. Na fase da elaboração do 

Projeto de Execução, quando por razões técnicas do Projeto, não houver possibilidade de proceder a alterações 

traçado ou de localização dos respetivos componentes, a destruição total ou parcial de uma 

ocorrência patrimonial deverá ser assumida no RECAPE como inevitável. Deve ficar também expressamente 

garantida a salvaguarda pelo registo arqueológico da totalidade dos vestígios e contextos a afetar diretamente 

pela obra, independentemente do seu meio. No caso de elementos arquitetónicos, através de registo gráfico, 

fotográfico e da elaboração de memória descritiva; no caso de sítios arqueológicos, através da sua es

Conforme o EIA, a zona de projeto relativa aos novos viadutos do Campo Grande não apresentava 

condicionamentos patrimoniais, situação que foi confirmada pelo Relatório do descritor Património Cultural 

elaborado no âmbito do presente RECAPE que atualizou a situação de referência, procedeu à realização de 

prospeção sistemática na área do projeto e avaliou os seus impactes.  

Anexo 5.1 do Volume Anexos deste RECAPE e o desenho 

LT3 000 DW 49008 do Volume Peças Desenhadas, relativo ao Património existente na escala de projeto 

000), confirma não existir qualquer elemento patrimonial afetado pelo projeto.  

Campo Grande e sem qualquer interferência pelo projeto, verifica-se a Zona Especial de 

Proteção de bem imóvel classificado, que se localiza a sul da estação (Palácio do Conde Vimioso). 
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5. Solicitar parecer prévio à DGPC, mediante apresentação de elementos de Projeto de arquitetura, em 

consonância com a listagem para instrução de pedido de informação prévia/Projeto de arquitetura, para os 

imóveis situados em servidão administrativa do património cultural (zonas gerais e especiais de proteção) que 

se aos Lote 1 e 2 (Rato/Santos/Cais do Sodré) da Empreitada 

la DGPC. Esta deve integrar 

arqueólogos com experiência comprovada na vertente náutica e subaquática, com um mínimo de 5 anos de 

experiência e conhecimento técnico, científico e historiográfico adequado à sensibilidade da área de trabalho, 

restauradores. Deve efetuar a consulta dos processos relativos aos sítios 

A aprovação do Pedido de Autorização dos Trabalhos Arqueológicos para o presente projeto, que inclui a 

a afetação direta das 

ocorrências patrimoniais identificadas ou justificar a inevitabilidade dessa afetação. Na fase da elaboração do 

Projeto de Execução, quando por razões técnicas do Projeto, não houver possibilidade de proceder a alterações 

traçado ou de localização dos respetivos componentes, a destruição total ou parcial de uma 

ocorrência patrimonial deverá ser assumida no RECAPE como inevitável. Deve ficar também expressamente 

dos vestígios e contextos a afetar diretamente 

pela obra, independentemente do seu meio. No caso de elementos arquitetónicos, através de registo gráfico, 

fotográfico e da elaboração de memória descritiva; no caso de sítios arqueológicos, através da sua escavação 

Conforme o EIA, a zona de projeto relativa aos novos viadutos do Campo Grande não apresentava 

condicionamentos patrimoniais, situação que foi confirmada pelo Relatório do descritor Património Cultural 

E que atualizou a situação de referência, procedeu à realização de 

e o desenho VDCG TXD PE AMB 

tente na escala de projeto 

se a Zona Especial de 

Proteção de bem imóvel classificado, que se localiza a sul da estação (Palácio do Conde Vimioso).  
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A sul do final do Viaduto VL2 localiza

PDM de Lisboa e sem qualquer interferência pelo projeto.

A Estação Campo Grande, e pelos azulejos que a integram no seu interior (de Eduar

considerada como elemento patrimonial no âmbito do relatório do Património Cultural desta fase de 

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 

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 amovível para 

eventual necessidade de passagem

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 pe

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 17 – Porta a alargar para 

Este procedimento será assim devidamente acompanhado pelo Acompanhamento Arqueológico da obra, 

como se identifica nas medidas de minimização do relatório do Património Cultural, 

 

A sul do final do Viaduto VL2 localiza-se a Escola Alemã, conjunto edificado de valor cultural constante do 

a e sem qualquer interferência pelo projeto. 

Campo Grande, e pelos azulejos que a integram no seu interior (de Eduar

como elemento patrimonial no âmbito do relatório do Património Cultural desta fase de 

te 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 

instalada na Estação 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 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 

desenhados ou pintados suscetíveis de terem de serem reproduzidos em novas pe

se necessário, deverá ser mantida estreita colaboração com o respetivo executor, a cerâmica Fábrica 

Sant´Anna, Lisboa, que foi o fabricante dos azulejos originais. 

a alargar para a nova sala de baterias e painel de azulejos de Eduardo Nery 

Este procedimento será assim devidamente acompanhado pelo Acompanhamento Arqueológico da obra, 

como se identifica nas medidas de minimização do relatório do Património Cultural, 
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se a Escola Alemã, conjunto edificado de valor cultural constante do 

Campo Grande, e pelos azulejos que a integram no seu interior (de Eduardo Nery), foi também 

como elemento patrimonial no âmbito do relatório do Património Cultural desta fase de 

te 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 

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 

 

ainel de azulejos de Eduardo Nery  

Este procedimento será assim devidamente acompanhado pelo Acompanhamento Arqueológico da obra, 

como se identifica nas medidas de minimização do relatório do Património Cultural, no Anexo 5.1. 
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Também nos pilares dos viadutos existentes, quer a poente, quer a nascente da 

verifica a ocorrência de azulejos, cuja métrica será replicada nos pilares dos novos viadutos a poente, quer 

nos pilares associados ao prolongamento do cais

Foto 18 – Azulejaria existente nos pilares dos viadutos a poente da 

métrica será replicada nos pilares nos novos viadutos

Foto 19 – Azulejaria existente nos pilares dos viadutos a nascente da 

métrica será replicada nos pilares do prolongamento do cais da estação sobre o passeio da Rua 

O Projeto de Arquitetura dos novos viadutos e da estação integra assim no Projeto

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 Acom

Arqueológico da obra, como se identifica nas medidas de minimização do relatório do Património Cultural, 

em anexo.  

 

bém nos pilares dos viadutos existentes, quer a poente, quer a nascente da Estação 

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. 

Azulejaria existente nos pilares dos viadutos a poente da Estação Campo 

métrica será replicada nos pilares nos novos viadutos 

pilares dos viadutos a nascente da Estação Campo 

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 desenho 

que mostra o critério a seguir nos novos pilares e as cores (Figura 69).  

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 Acom

Arqueológico da obra, como se identifica nas medidas de minimização do relatório do Património Cultural, 
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Estação Campo Grande, se 

verifica a ocorrência de azulejos, cuja métrica será replicada nos pilares dos novos viadutos a poente, quer 

 

Estação Campo Grande e cuja 

 

Estação Campo Grande e cuja 

métrica será replicada nos pilares do prolongamento do cais da estação sobre o passeio da Rua 

de Execução desenho 

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, 
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Figura 69 – Esquema para Implantação de Azulejos nos Pilares dos Novos Viad
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Esquema para Implantação de Azulejos nos Pilares dos Novos Viadutos, Replicando o Existente nos Viadutos Atuais

 

 

utos, Replicando o Existente nos Viadutos Atuais 
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III-8. Prever a execução de trabalhos arqueológicos de escavação integral, dos contextos ou vestígios 

arqueológicos, na zona de afetação da construção do túnel a céu aberto entre

Sodré, e apresentar o respetivo plano de trabalhos.

Não aplicável a este projeto. Esta medida aplica

Prolongamento das Linhas Amarela e Verde.

III-9. Desenvolver o Projeto de Execução e as respetivas medidas de minimização de forma a salvaguardar os 

aspetos identificados nos pareceres das entidades consultadas em sede de AIA (Câmara Municipal de Lisboa, 

REN – Rede Elétrica Nacional e Lisboa Gás 

O desenvolvimento do projeto de execução é articulado com os pareceres destas entidades

apresentado em síntese no cap.4 - secção 3, estando transpostas para o projeto nomeadamente no âmbito 

do projeto de Serviços Afetados (cap.3 

Trânsito e Circulações Pedonais em fase de obra (cap.3 

relativamente aos pareceres destas três entidades, tem

REN – Rede Elétrica Nacional:  

O projeto não terá necessidade de interferir com o túnel de acesso à estação de Telheiras ou com a Rua 

Professor Francisco Lucas Pires, onde se localiza o cabo subterrâneo de transporte de eletricidade, a 220 kV, 

denominado por "LCH-SS - Linha Carriche 

Lisboa Gás – GDL: 

A informação cadastral inicialmente fornecida pela concessionária responsável da gestão das redes de gás 

indica a existência de uma conduta de gás (

(designado P7 em estudo prévio) do viaduto VL2.

e cadastro oficial atualizado e levantamento de detalhe

reposicionada no âmbito do Projeto da Requalificação da 2ª Circular e do Projeto do Interface Rodoviár

Campo Grande, para se adequar ao novo traçado de acesso à Av. Padre Cruz (executado em 2018)

que esse projeto já previu o novo traçado 

No entanto, e dada a necessidade (verificada

devido a um coletor de saneamento e galeria

interferência com uma outra conduta de gás (

Câmara Municipal de Lisboa CML: 

O parecer da CML abrange várias temáticas, que se sistematizam a seguir.

 Impactes à Superfície no Espaço Público e na Estrutura Verde:

 

8. Prever a execução de trabalhos arqueológicos de escavação integral, dos contextos ou vestígios 

arqueológicos, na zona de afetação da construção do túnel a céu aberto entre a Estação Santos e o Cais do 

Sodré, e apresentar o respetivo plano de trabalhos. 

Esta medida aplica-se ao Lote 2 (Santos/Cais do Sodré) da Empreitada de 

Prolongamento das Linhas Amarela e Verde. 

de Execução e as respetivas medidas de minimização de forma a salvaguardar os 

aspetos identificados nos pareceres das entidades consultadas em sede de AIA (Câmara Municipal de Lisboa, 

Rede Elétrica Nacional e Lisboa Gás – GDL). 

rojeto de execução é articulado com os pareceres destas entidades

secção 3, estando transpostas para o projeto nomeadamente no âmbito 

do projeto de Serviços Afetados (cap.3 - ponto 3.7 e Anexo 3.4) e também dos Desvios Provisórios de 

Trânsito e Circulações Pedonais em fase de obra (cap.3 - ponto 3.9.2 e Anexo 3.5

relativamente aos pareceres destas três entidades, tem-se que: 

idade de interferir com o túnel de acesso à estação de Telheiras ou com a Rua 

Professor Francisco Lucas Pires, onde se localiza o cabo subterrâneo de transporte de eletricidade, a 220 kV, 

Linha Carriche - Sete Rios". 

informação cadastral inicialmente fornecida pela concessionária responsável da gestão das redes de gás 

istência de uma conduta de gás (AC400-7/87-87/87) na zona de intervenção Pilar VL2

do viaduto VL2. Contudo, em projeto de execução e conforme informação 

e levantamento de detalhe com a Lisboa Gás, esta 

reposicionada no âmbito do Projeto da Requalificação da 2ª Circular e do Projeto do Interface Rodoviár

Campo Grande, para se adequar ao novo traçado de acesso à Av. Padre Cruz (executado em 2018)

traçado da conduta de forma a ficar fora da área de execução do pilar. 

No entanto, e dada a necessidade (verificada em projeto de execução) de relocalizar o referido pilar VL2

de saneamento e galeria a grande profundidade (ver cap.3-ponto 3.1.2.5)

interferência com uma outra conduta de gás (AC400-18/93-76/93) que será reposicionada.

O parecer da CML abrange várias temáticas, que se sistematizam a seguir. 

Impactes à Superfície no Espaço Público e na Estrutura Verde: 
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8. Prever a execução de trabalhos arqueológicos de escavação integral, dos contextos ou vestígios 

a Estação Santos e o Cais do 

se ao Lote 2 (Santos/Cais do Sodré) da Empreitada de 

de Execução e as respetivas medidas de minimização de forma a salvaguardar os 

aspetos identificados nos pareceres das entidades consultadas em sede de AIA (Câmara Municipal de Lisboa, 

rojeto de execução é articulado com os pareceres destas entidades, conforme 

secção 3, estando transpostas para o projeto nomeadamente no âmbito 

) e também dos Desvios Provisórios de 

Anexo 3.5). Especificamente 

idade de interferir com o túnel de acesso à estação de Telheiras ou com a Rua 

Professor Francisco Lucas Pires, onde se localiza o cabo subterrâneo de transporte de eletricidade, a 220 kV, 

informação cadastral inicialmente fornecida pela concessionária responsável da gestão das redes de gás 

zona de intervenção Pilar VL2-P10 

em projeto de execução e conforme informação 

esta infraestrutura já foi 

reposicionada no âmbito do Projeto da Requalificação da 2ª Circular e do Projeto do Interface Rodoviário do 

Campo Grande, para se adequar ao novo traçado de acesso à Av. Padre Cruz (executado em 2018), sendo 

de forma a ficar fora da área de execução do pilar.  

em projeto de execução) de relocalizar o referido pilar VL2-P10 

ponto 3.1.2.5), verificou-se a 

da. 
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- A construção de novo viaduto em Telheiras, sobre o troço sul da Av. Padre Cruz, confe

área um carácter mais suburbano e de fronteira, impedindo reserva futura para aproveitamento 

urbano do espaço à superfície: considera

Anterior ao Projeto de Execução e RECAPE.

- A sua implementação pode condicionar a intervenção associada à qualificação da superfície, da 

Estrada de Telheiras e espaço público adjacente cujo Projeto de Execução a CML já tem concluído: 

Os viadutos não têm interferências diretas com a Estrada de Telh

O estabelecimento do Novo Acesso à Torre Vicentina desenvolve

para este jardim, mas que no entanto teve prévio acordo

será expropriada, dado o inter

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

espaço público adjacente

sintetizado no cap.3-pontos 3.1.2.3, 3.1.2.4 e 3.8

 Identificam-se as principais interferências na envolvente à construção dos 2 novos viadutos do ML:

- Interferência com a rua de acesso à ga

implicará (deslocar) fazer uma nova entrada de garagem para o edifício pela rua contígua e o 

consequente reperfilamento da mesma: 

Para o novo acesso e após análise de várias alternativas, 

norte, conforme apresentado no projeto 

ponto 3.1.2.4), em articulação com o Condo

utilização desta área (ver medida

mesma zona do atual acesso à garagem

no projeto do Novo Jardim de Telheiras

- Avenida Padre Cruz e Via de acesso aos autocarros 

rodoviário de 5 m com um ligeiro reperfilamento da via de acesso: 

Garantido em projeto de execução

perfis longitudinais naquele local. A garantia 

altura do tabuleiro do viaduto VL2 naquela zona (tramo 10), complementada pelo rebaixamento da 

faixa nascente da Av. Padre Cruz numa extensão de 70

projetos Viadutos e pro

cap.3-pontos 3.1.2.3 e 3.1.2.4).

 

A construção de novo viaduto em Telheiras, sobre o troço sul da Av. Padre Cruz, confe

área um carácter mais suburbano e de fronteira, impedindo reserva futura para aproveitamento 

urbano do espaço à superfície: considera-se não ter repercussões no projeto

o Projeto de Execução e RECAPE. 

A sua implementação pode condicionar a intervenção associada à qualificação da superfície, da 

Estrada de Telheiras e espaço público adjacente cujo Projeto de Execução a CML já tem concluído: 

s viadutos não têm interferências diretas com a Estrada de Telheiras conforme projeto de execução. 

O estabelecimento do Novo Acesso à Torre Vicentina desenvolve-se parcialmente na área prevista 

para este jardim, mas que no entanto teve prévio acordo da CML e correspondendo a uma área que 

será expropriada, dado o interesse público do projeto. No entanto, tanto 

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 

tivo de 2016 da CML e que inclui a qualificação da superfície, da Estrada de Telheiras e 

espaço público adjacente), conforme apresentado no projeto Arquitetura Paisagista

pontos 3.1.2.3, 3.1.2.4 e 3.8) e apresentado extrato na 

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

implicará (deslocar) fazer uma nova entrada de garagem para o edifício pela rua contígua e o 

consequente reperfilamento da mesma:  

e após análise de várias alternativas, foi projetada uma rampa de acesso por 

apresentado no projeto Novo Acesso à Torre Vicentina (

em articulação com o Condomínio da Torre Vicentina e com a aprovação pela 

(ver medida III-10). A ligação à Estrada de Telheira é feita sensivelmente na 

mesma zona do atual acesso à garagem, sendo que o antigo acesso será recuperado pela integração 

do Novo Jardim de Telheiras. 

Avenida Padre Cruz e Via de acesso aos autocarros (Estrada de Telheiras) 

rodoviário de 5 m com um ligeiro reperfilamento da via de acesso:  

Garantido em projeto de execução, conforme verificado pelo projeto Viadutos, nomeadamente pelos 

perfis longitudinais naquele local. A garantia deste gabarito é conseguida através da redução da 

altura do tabuleiro do viaduto VL2 naquela zona (tramo 10), complementada pelo rebaixamento da 

faixa nascente da Av. Padre Cruz numa extensão de 70 m até um máximo de 30

projetos Viadutos e projeto Reperfilamento da Avenida Padre Cruz (Anexo 3.1

pontos 3.1.2.3 e 3.1.2.4). 
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A construção de novo viaduto em Telheiras, sobre o troço sul da Av. Padre Cruz, confere a toda esta 

área um carácter mais suburbano e de fronteira, impedindo reserva futura para aproveitamento 

se não ter repercussões no projeto: 

A sua implementação pode condicionar a intervenção associada à qualificação da superfície, da 

Estrada de Telheiras e espaço público adjacente cujo Projeto de Execução a CML já tem concluído:  

conforme projeto de execução. 

se parcialmente na área prevista 

CML e correspondendo a uma área que 

tanto 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 

qualificação da superfície, da Estrada de Telheiras e 

Arquitetura Paisagista (Anexo 3.8 e 

o na Figura 71 (medida III-10). 

se as principais interferências na envolvente à construção dos 2 novos viadutos do ML: 

ragem 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 

tada uma rampa de acesso por 

Novo Acesso à Torre Vicentina (Anexo 3.5 e sintetizado no 

com a aprovação pela CML da 

ligação à Estrada de Telheira é feita sensivelmente na 

será recuperado pela integração 

(Estrada de Telheiras) — garantir o gabarito 

pelo projeto Viadutos, nomeadamente pelos 

deste gabarito é conseguida através da redução da 

altura do tabuleiro do viaduto VL2 naquela zona (tramo 10), complementada pelo rebaixamento da 

m até um máximo de 30 cm, conforme 

Anexo 3.1 e sintetizado no 
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- Infraestruturas diversas — rede de saneamento 

Telheiras), conduta Adutora de Betão Armado diâmetro 1500 V

da MEO (PT Comunicações) e outras Operadoras: 

Garantido em projeto de execução, 

serão desviados, sendo estas interferências prevenidas no projeto

conforme apresentado no projeto 

3.1.2.5). 

Os restantes serviços existentes na zona dos viadutos, ampliação da estação, pórticos e novo acesso 

à Torre Vicentina são considerados no âmb

no cap.3-ponto 3.7), tendo-se verificado, pelo cadastro atualizado, contato com as entidades 

gestoras e levantamento local, que nenhuma rede de comunicações será interferida pelo projeto.

- Estes novos viadutos e a sua implantação foi oportunamente articulada com outras intenções de 

construção nesta zona, designadamente ao nível do terminal rodoviário: 

No desenvolvimento do projeto de execução foi mantida e garantida a articulação, conforme 

Viadutos, nomeadamente pela modelação dos vãos de apoio dos viadutos e a redução da altura dos 

tabuleiros no caso do viaduto VL1 (

e 3.1.2.4).  

 Impacte das obras na circulação rodoviária:

- Deverão ser estudadas alternativas viárias, suportadas desde o início por estudos de tráfego e 

encontrar opções de estacionamento para 

É garantido na fase de construção através do 

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 (

Anexo 3.6 e Anexo 10.2 e sintetizado

Referem-se ainda, nos desvios de trânsito

realizados relativamente à preparação dos

forma a minimizar os condicionamentos de tráfego naquela via

cimbres a implementar. Foi ainda realizado um 

(também incluído no Anexo 3.6) devido aos desvios de trânsito a adotar, especificamente 

Encerramento do Ramo de Saída da Av.ª Padre Cruz para o Terminal Rodoviário

por Sentido na Av. Padre Cruz, conforme sugestão da CML em reuniões tidas e que sustentará as 

decisões finais em termos de desvios de trânsito, 

desenvolvido em articulação com a CML.

 

rede de saneamento principal existente (coletor Cl

Telheiras), conduta Adutora de Betão Armado diâmetro 1500 Vila Franca de Xira 

da MEO (PT Comunicações) e outras Operadoras:  

em projeto de execução, sendo que o coletor de saneamento e a c

serão desviados, sendo estas interferências prevenidas no projeto fundações do 

conforme apresentado no projeto Viadutos (Anexo 3.1 e sintetizado no cap.3

existentes na zona dos viadutos, ampliação da estação, pórticos e novo acesso 

são considerados no âmbito do projeto Serviços Afetados (Anexo 3.4

se verificado, pelo cadastro atualizado, contato com as entidades 

gestoras e levantamento local, que nenhuma rede de comunicações será interferida pelo projeto.

s viadutos e a sua implantação foi oportunamente articulada com outras intenções de 

construção nesta zona, designadamente ao nível do terminal rodoviário:  

o desenvolvimento do projeto de execução foi mantida e garantida a articulação, conforme 

adutos, nomeadamente pela modelação dos vãos de apoio dos viadutos e a redução da altura dos 

tabuleiros no caso do viaduto VL1 (Anexo 3.1 e sintetizado no cap.3-pontos 3.1.1.3 e 3.1.1.4; 3.1.2.3 

Impacte das obras na circulação rodoviária: 

Deverão ser estudadas alternativas viárias, suportadas desde o início por estudos de tráfego e 

encontrar opções de estacionamento para os residentes nas principais zonas afetadas: 

garantido na fase de construção através do faseamento construtivo e implementação faseada 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 (

e sintetizado no cap.3-pontos 3.1.1.4, 3.1.2.4, 3.9.2 e 3.9.3). 

nos desvios de trânsito (detalhadamente descritos na medida III

à preparação dos trabalhos a executar na zona da Avenida Padre Cruz

inimizar os condicionamentos de tráfego naquela via, nomeadamente o estudo dos 

Foi ainda realizado um estudo com a Análise do Impacte de Tráfego

(também incluído no Anexo 3.6) devido aos desvios de trânsito a adotar, especificamente 

Encerramento do Ramo de Saída da Av.ª Padre Cruz para o Terminal Rodoviário

, conforme sugestão da CML em reuniões tidas e que sustentará as 

m termos de desvios de trânsito, sendo que todo este processo está a ser 

desenvolvido em articulação com a CML. 
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principal existente (coletor Cl1500, Estrada de 

ila Franca de Xira — Telheiras, redes 

de saneamento e a conduta adutora não 

fundações do viaduto VL2, 

sintetizado no cap.3-pontos 3.1.2.3 e 

existentes na zona dos viadutos, ampliação da estação, pórticos e novo acesso 

Anexo 3.4 e sintetizado 

se verificado, pelo cadastro atualizado, contato com as entidades 

gestoras e levantamento local, que nenhuma rede de comunicações será interferida pelo projeto. 

s viadutos e a sua implantação foi oportunamente articulada com outras intenções de 

o desenvolvimento do projeto de execução foi mantida e garantida a articulação, conforme projeto 

adutos, nomeadamente pela modelação dos vãos de apoio dos viadutos e a redução da altura dos 

pontos 3.1.1.3 e 3.1.1.4; 3.1.2.3 

Deverão ser estudadas alternativas viárias, suportadas desde o início por estudos de tráfego e 

os residentes nas principais zonas afetadas:  

mentação faseada 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 (Anexo 3.1, 

3.1.1.4, 3.1.2.4, 3.9.2 e 3.9.3).  

(detalhadamente descritos na medida III-71), os estudos 

na zona da Avenida Padre Cruz, de 

, nomeadamente o estudo dos 

estudo com a Análise do Impacte de Tráfego 

(também incluído no Anexo 3.6) devido aos desvios de trânsito a adotar, especificamente para o 

Encerramento do Ramo de Saída da Av.ª Padre Cruz para o Terminal Rodoviário e Redução de 1 Via 

, conforme sugestão da CML em reuniões tidas e que sustentará as 

todo este processo está a ser 
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Em termos de parqueamento

amarração no atual parque de estacionamento público a nascente da Estação Campo Grande, 

concessionado à EMPARK, serão definitivamente eliminados (área a expropriar pelo ML), conforme 

figura abaixo (extrato do desenho do ML 8

rede ML – Viadutos do campo Grande).

Figura 70 – Área a expropriar (parcela 35) para o reforço dos pórticos de amarração dos viadutos

III-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 âmbit

(Condomínio Torre Vicentina, ISEG, 

GEOTA, APL Carris e EDP). 

O desenvolvimento do projeto de execução é articulado com os aspetos identificados no âmbit

pública conforme já anteriormente 

projeto de diferentes modos, conforme descrito abaixo.

Condomínio Torre Vicentina:  

O parecer da Torre Vicentina abrange 

 Sobre o dever ser encontrada uma 

onde habitam 44 famílias, trata

repercussões neste. 

 Se a construção avançar, adverte ser fundamental acautelar as situações:

i) Segurança do edifício e acesso às viaturas de emergência

permitem manutenção da Segurança do Edifício em condições similares às 

projeto de execução inclui o projeto de segurança conta incêndios em edifícios (SCIE), relativo ao interior 

da garagem, mantendo-se inalteradas 

relativamente à fachada. O 

 

Em termos de parqueamento,6 lugares de estacionamento na zona de reforço dos pórticos de 

amarração no atual parque de estacionamento público a nascente da Estação Campo Grande, 

ado à EMPARK, serão definitivamente eliminados (área a expropriar pelo ML), conforme 

figura abaixo (extrato do desenho do ML 8-092020 de setembro 2020 -

Viadutos do campo Grande). 

a a expropriar (parcela 35) para o reforço dos pórticos de amarração dos viadutos

10. Desenvolver o Projeto de Execução e as respetivas medidas de minimização de forma a salvaguardar os 

aspetos identificados pelas entidades que se pronunciaram no âmbito da Consulta Pública efetuada 

(Condomínio Torre Vicentina, ISEG, Parque Escolar, IMT, Turismo de Portugal, Junta de Freguesia da Estrela, 

O desenvolvimento do projeto de execução é articulado com os aspetos identificados no âmbit

já anteriormente apresentado em síntese no cap.4 - secção 3, estando transpostas para o 

diferentes modos, conforme descrito abaixo. 

O parecer da Torre Vicentina abrange diferentes temas, que se sistematizam a seguir.

dever ser encontrada uma alternativa à construção do viaduto que ficará encostado a um prédio 

onde habitam 44 famílias, trata-se de uma situação anterior ao Projeto de Execução, não tendo por isso 

Se a construção avançar, adverte ser fundamental acautelar as situações: 

Segurança do edifício e acesso às viaturas de emergência: o projeto de execução e planos de construção 

permitem manutenção da Segurança do Edifício em condições similares às 

projeto de execução inclui o projeto de segurança conta incêndios em edifícios (SCIE), relativo ao interior 

se inalteradas as condições do plano de segurança 

 acesso de viaturas de emergência ao edifício
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6 lugares de estacionamento na zona de reforço dos pórticos de 

amarração no atual parque de estacionamento público a nascente da Estação Campo Grande, 

ado à EMPARK, serão definitivamente eliminados (área a expropriar pelo ML), conforme 

- Execução da expansão da 

 

a a expropriar (parcela 35) para o reforço dos pórticos de amarração dos viadutos 

10. Desenvolver o Projeto de Execução e as respetivas medidas de minimização de forma a salvaguardar os 

o da Consulta Pública efetuada 

Escolar, IMT, Turismo de Portugal, Junta de Freguesia da Estrela, 

O desenvolvimento do projeto de execução é articulado com os aspetos identificados no âmbito da consulta 

secção 3, estando transpostas para o 

, que se sistematizam a seguir. 

que ficará encostado a um prédio 

se de uma situação anterior ao Projeto de Execução, não tendo por isso 

: o projeto de execução e planos de construção 

permitem manutenção da Segurança do Edifício em condições similares às atualmente verificadas. O 

projeto de execução inclui o projeto de segurança conta incêndios em edifícios (SCIE), relativo ao interior 

do plano de segurança de combate a incêndios 

cesso de viaturas de emergência ao edifício é garantido nas mesmas 
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condições, tanto à fachada, mantendo

rampa de acesso projetada a norte, 

sintetizado no cap.3-ponto 3.1.2.4 e 3.1.2.5).

à fachada tem circuito pela Estrada de Telheiras até à fachada 

Vicentina. (destacado a sombreado na Tela Fin

(código 240 02 16 01 02 248 n.º de arquivo B36020)

ao edifício / parqueamento existente

projetado também por norte, não tem qualquer interferência com esta zona ou com 

implantação do edifício e área / pátio 

combate a incêndios aprovado com plano e cota e nível de referencia 

partir da fachada principal). Na 

apresenta-se o esquema geral de implantação do novo acesso 

frontal e área/pátio envolvente a todo o edifício

alterados. Esta figura (extrato do plano geral do projeto de paisagismo) apresenta já a integração e 

compatibilização do presente projeto e áreas intervencionadas com o 

Telheiras a implementar pela CML

Telheiras e espaço público adjacente

Torre Vicentina (áreas de intervenção globais definidas pela marcaçã

Figura 71 – Implantação do novo acesso e relação com o acesso à fachada principal

ii) Cumprimento dos limites de ruído estabelecidos na lei

a dar cumprimento à legislação em vigor, conforme estudo apresentado no 

fase de exploração e destacando-se neste o dimensionamento da cobertura do viaduto 

acústica conforme detalhado no referido anexo e no 

Viadutos. Este projeto é ainda complementado pelo isolamento da Via, dimensionado no âmbito das 

 

mantendo-se este acesso inalterado, como à garagem

rampa de acesso projetada a norte, conforme projeto Novo Acesso à Torre Vicentina 

ponto 3.1.2.4 e 3.1.2.5). Refira-se que, atualmente, o acesso para viaturas de socorro 

circuito pela Estrada de Telheiras até à fachada principal (norte

destacado a sombreado na Tela Final Planta de Implantação Levantamento Topográfico 

1 02 248 n.º de arquivo B36020). Ou seja é feito através do acesso ao 

parqueamento existente, a partir da Estrada de Telheiras, sendo 

tado também por norte, não tem qualquer interferência com esta zona ou com 

área / pátio envolvente à fachada (mantendo-se o atual plano de segurança de 

combate a incêndios aprovado com plano e cota e nível de referencia e acesso das viaturas de socorro a 

Na Figura 71 (adaptada de VDCG TXD PE APG

se o esquema geral de implantação do novo acesso à garagem por norte 

frontal e área/pátio envolvente a todo o edifício/fachadas, e que não serão intervencionados ou 

Esta figura (extrato do plano geral do projeto de paisagismo) apresenta já a integração e 

compatibilização do presente projeto e áreas intervencionadas com o projeto do Novo Jardim de 

plementar pela CML, incluindo as áreas de qualificação da superfície, da Estrada de 

Telheiras e espaço público adjacente, e que também não interferirão com o acesso à fachada principal da 

áreas de intervenção globais definidas pela marcação da linha a vermelho)

Implantação do novo acesso e relação com o acesso à fachada principal

Cumprimento dos limites de ruído estabelecidos na lei: o projeto de execução é desenvolvido de modo 

mprimento à legislação em vigor, conforme estudo apresentado no Anexo 4.3

se neste o dimensionamento da cobertura do viaduto 

referido anexo e no projeto de execução de arquitetura e est

complementado pelo isolamento da Via, dimensionado no âmbito das 
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, como à garagem, utilizando a nova 

Acesso à Torre Vicentina (Anexo 3.5 e 

o acesso para viaturas de socorro 

norte) do edifício Torre 

al Planta de Implantação Levantamento Topográfico 

através do acesso ao espaço frontal 

sendo que o novo acesso, 

tado também por norte, não tem qualquer interferência com esta zona ou com a área de 

atual plano de segurança de 

e acesso das viaturas de socorro a 

APG LT3 000 DW 79013) 

à garagem por norte e o acesso, área 

, e que não serão intervencionados ou 

Esta figura (extrato do plano geral do projeto de paisagismo) apresenta já a integração e 

projeto do Novo Jardim de 

qualificação da superfície, da Estrada de 

, e que também não interferirão com o acesso à fachada principal da 

o da linha a vermelho). 

 

Implantação do novo acesso e relação com o acesso à fachada principal inalterado 

: o projeto de execução é desenvolvido de modo 

Anexo 4.3 – Impactes na 

se neste o dimensionamento da cobertura do viaduto com proteção 

de arquitetura e estruturas dos 

complementado pelo isolamento da Via, dimensionado no âmbito das 



 

VDCG TXD PE AMB LT3 000 RL 49001 B 

medidas de minimização das vibrações e com influência no ruído estrutural

projeto Via e no Anexo 4.3. 

planeada de acordo com os resultados apresentados no 

i) Ausência de vibrações sobre o edifício, bem como controlo anterior e posterior das condiçõe

estruturais do prédio, vistoriado por uma entidade independente (LNEC)

desenvolvido de modo a dar cumprimento à legislação 

de isolamento/medidas de minimização 

adotado um tipo de Via (Via Tipo 1) 

pela utilização de travessas bi

instalação (sistema de instalação de Via STEDEF)

da transmissão de vibrações e ruído estrutural aos edifícios

(sintetizado no cap.3-ponto 3.4). 

área de especialidade (Checkhouse 

conforme informação e pedidos de autorização já enviados ao Condomínio (Administração e 

Frações). Serão realizadas vistorias

arranque dos trabalhos, sendo realizada nova vistoria após terminados os trabalhos. 

Complementarmente o Edifício será objeto de instrumentação e controlo durante a fase de 

construção, conforme previsto no Plano de Instrumentação e Observação (

iv) Minimização do impacto visual

visual, nomeadamente do final do viaduto e encontro do VL2 junto à Torre Vicen

próprio projeto / desenho do viaduto, a escolha de materiais e a sua integração urbana conforme 

projetos de execução Viadutos e 

ponto 3.1.3, 3.1.2.5 e 3.8). 

v) Minimização dos constrangimentos durante o tempo de obra / estaleiro, nomeadamente circulação e 

ruído: é garantido na fase de construção através do faseamento, implementação de medidas de 

mitigação e controlo operacional das atividades, definição de circul

localização do estaleiro industrial (

Anexo 10.1 – Plano e Programa de Gestão Ambiental 

Programas de Monitorização

 Na sequência coloca o conjunto de questões (anexo à 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 

principais razões para a opção escolhida?; 0.3 

alternativas; 0 4 - Quais as alternativas à opção por uma linha circular que foram excluídas?

repercussões no projeto de execução (anterior ao Projeto

 

medidas de minimização das vibrações e com influência no ruído estrutural

. Também a obra é desenvolvida cumprindo a legislação em vigor e sendo 

planeada de acordo com os resultados apresentados no Anexo 4.2 – Impactes na fase de construção.

Ausência de vibrações sobre o edifício, bem como controlo anterior e posterior das condiçõe

estruturais do prédio, vistoriado por uma entidade independente (LNEC)

desenvolvido de modo a dar cumprimento à legislação e regulamentos 

de isolamento/medidas de minimização apresentado no Anexo 4.3 e p

(Via Tipo 1) em que o isolamento necessário dimensionado é proporcionado 

pela utilização de travessas bi-bloco com pantufas e palmilhas / placas microcelulares

instalação (sistema de instalação de Via STEDEF), que apresenta bom comportamento na 

da transmissão de vibrações e ruído estrutural aos edifícios, induzida pela circulação fe

ponto 3.4). As vistorias são realizadas por entidade externa independente da 

área de especialidade (Checkhouse – Diagnóstico Imobiliário, Lda), contratada para o efeito e 

conforme informação e pedidos de autorização já enviados ao Condomínio (Administração e 

as vistorias, a todas as frações do edifício e aos espaços comuns, 

arranque dos trabalhos, sendo realizada nova vistoria após terminados os trabalhos. 

Complementarmente o Edifício será objeto de instrumentação e controlo durante a fase de 

ão, conforme previsto no Plano de Instrumentação e Observação (

Minimização do impacto visual: 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 Vicen

próprio projeto / desenho do viaduto, a escolha de materiais e a sua integração urbana conforme 

Viadutos e Integração Paisagista (Anexo 3.1 e Anexo 3.8

Minimização dos constrangimentos durante o tempo de obra / estaleiro, nomeadamente circulação e 

: é 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 (Anexo 3.6 – Fase de Construção: Estaleiros

Plano e Programa de Gestão Ambiental e Anexo 10.2 – Programa de Circulação) e 

Programas de Monitorização (Anexo 9 – PGM). 

Na sequência coloca o conjunto de questões (anexo à exposição) que deverão ser tidas em consideração 

na fase subsequente do Projeto: 

Quais as alternativas estudadas para fazer uma linha circular?; 0.2 

incipais razões para a opção escolhida?; 0.3 – Quais as principais razões para a exclusão das outras 

Quais as alternativas à opção por uma linha circular que foram excluídas?

repercussões no projeto de execução (anterior ao Projeto de Execução e RECAPE).
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medidas de minimização das vibrações e com influência no ruído estrutural, conforme apresentado no 

obra é desenvolvida cumprindo a legislação em vigor e sendo 

Impactes na fase de construção. 

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 

e regulamentos em vigor, conforme estudo 

e projeto de execução VIA. É 

em que o isolamento necessário dimensionado é proporcionado 

bloco com pantufas e palmilhas / placas microcelulares e método de 

, que apresenta bom comportamento na atenuação 

induzida pela circulação ferroviária 

o realizadas por entidade externa independente da 

Diagnóstico Imobiliário, Lda), contratada para o efeito e 

conforme informação e pedidos de autorização já enviados ao Condomínio (Administração e 

o e aos espaços comuns, antes do 

arranque dos trabalhos, sendo realizada nova vistoria após terminados os trabalhos. 

Complementarmente o Edifício será objeto de instrumentação e controlo durante a fase de 

ão, conforme previsto no Plano de Instrumentação e Observação (Anexo10.3).  

: 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 urbana conforme 

Anexo 3.8 e sintetizado no cap.3-

Minimização dos constrangimentos durante o tempo de obra / estaleiro, nomeadamente circulação e 

: é garantido na fase de construção através do faseamento, implementação de medidas de 

ações afetas à obra e otimização da 

Estaleiros e Desvios de Trânsito, 

Programa de Circulação) e 

Na sequência coloca o conjunto de questões (anexo à exposição) que deverão ser tidas em consideração 

Quais as alternativas estudadas para fazer uma linha circular?; 0.2 – Quais as 

Quais as principais razões para a exclusão das outras 

Quais as alternativas à opção por uma linha circular que foram excluídas?: Sem 

de Execução e RECAPE). 
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1 – Acidentes:  

1.1 Qual vai ser o novo plano de combate a incêndios do prédio, uma vez que o acesso à fa

ser dificultada?: o projeto de execução 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 princ

Telheiras (ver resposta acima, alínea 

1.2 – Quem vai acordar/comunicar o plano ao Serviço de Bombeiros Sapadore

execução do Novo Acesso à Torre Vicentina

segurança conta incêndios em edifícios (SCIE), relativamente à garagem

licenciamento, sendo neste âmbito avaliado pelos Serviços de Proteção Civil da CML e Bombeiros. 

1.3 – Qual o plano de emergência para um descarrilame

são tratadas no âmbito de planos

Organização e Gestão de Segurança específico para a zona dos viadutos

Viaduto possui dispositivos e medidas complementares de segurança que anulam este tipo de risco 

1.4 – Qual o plano de emergência para um incendio em carruagem junto ao prédio?

tratadas no âmbito de planos e procedimentos internos 

2 – Ruído:  

2.1 – Qual o plano para reduzir o ruído à passagem d

necessidade da instalação de cobertura

apresentado no Anexo 4.3 e destacando

detalhado no mesmo anexo e no 

Complementarmente destaca-se também os sistemas de isolamento de vibrações, devido ao som 

gerado pelas mesmas (ruído estrutural), conforme apresentado no mesmo 

2.2 – Qual a monitorização do ruido prevista antes e depois do arranque da nova linha?

referência (monitorização) é atualizada em sede de RECAPE (

Referência) estando a monitorização da

Monitorização (Anexo 9).  

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)?

exploração é definida no Plano de Monitorização (

durantes estas duas fases. Na exploração será

exploração da infraestrutura para validaç

longo da exploração serão definidas em função de alterações significativas a nível de volume e/ou 

características dos veículos a circular na via ou em caso de reclamações.

 

1.1 Qual vai ser o novo plano de combate a incêndios do prédio, uma vez que o acesso à fa

o projeto de execução mantém as mesmas condições de combate a incêndios na 

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

(ver resposta acima, alínea i)). 

ar o plano ao Serviço de Bombeiros Sapadores de Lisboa?

do Novo Acesso à Torre Vicentina, inclui além das outras Especialidades 

segurança conta incêndios em edifícios (SCIE), relativamente à garagem, será submetido à CML para 

licenciamento, sendo neste âmbito avaliado pelos Serviços de Proteção Civil da CML e Bombeiros. 

de emergência para um descarrilamento sobre a garagem do prédio?

de planos e procedimentos internos do ML nomeadamente o Plano de 

Organização e Gestão de Segurança específico para a zona dos viadutos. Salienta

Viaduto possui dispositivos e medidas complementares de segurança que anulam este tipo de risco 

ual o plano de emergência para um incendio em carruagem junto ao prédio?

de planos e procedimentos internos de organização e gestão de segurança 

Qual o plano para reduzir o ruído à passagem dos comboios?: definido no projeto de execução a 

instalação de cobertura integral do viaduto com proteção acústica

e destacando-se neste o dimensionamento desta cobertura conforme 

e no projeto de execução de arquitetura e estruturas dos 

se também os sistemas de isolamento de vibrações, devido ao som 

gerado pelas mesmas (ruído estrutural), conforme apresentado no mesmo Anexo 4.3 

Qual a monitorização do ruido prevista antes e depois do arranque da nova linha?

referência (monitorização) é atualizada em sede de RECAPE (Anexo 4.1 – Caracterização

ando a monitorização das fases de construção e exploração definida

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)?: a monitorização da fase de 

exploração é definida no Plano de Monitorização (Anexo 9), estando prevista a realização de campanhas 

durantes estas duas fases. Na exploração será inicialmente realizada uma campanha no primeiro ano de 

exploração da infraestrutura para validação dos impactes previstos. Posteriormente as campanhas ao

longo da exploração serão definidas em função de alterações significativas a nível de volume e/ou 

características dos veículos a circular na via ou em caso de reclamações. 
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1.1 Qual vai ser o novo plano de combate a incêndios do prédio, uma vez que o acesso à fachada Sul vai 

o projeto de execução mantém as mesmas condições de combate a incêndios na 

o plano de segurança de combate a incêndios aprovado, com plano e cota e nível 

ipal (norte) e pela Estrada de 

s de Lisboa?: o projeto de 

além das outras Especialidades o projeto de 

será submetido à CML para 

licenciamento, sendo neste âmbito avaliado pelos Serviços de Proteção Civil da CML e Bombeiros.  

nto sobre a garagem do prédio?: estas situações 

e procedimentos internos do ML nomeadamente o Plano de 

. Salienta-se que a Via em 

Viaduto possui dispositivos e medidas complementares de segurança que anulam este tipo de risco  

ual o plano de emergência para um incendio em carruagem junto ao prédio?: estas situações são 

de organização e gestão de segurança do ML. 

: definido no projeto de execução a 

com proteção acústica, conforme estudo 

a cobertura conforme 

de arquitetura e estruturas dos Viadutos. 

se também os sistemas de isolamento de vibrações, devido ao som 

Anexo 4.3 e no projeto VIA. 

Qual a monitorização do ruido prevista antes e depois do arranque da nova linha?: a situação de 

Caracterização da Situação de 

exploração definidas no Plano de 

Durante quantos anos vai ser monitorizado a ruído (dado que o ruido aumenta com os anos e com a 

: a monitorização da fase de construção e 

), estando prevista a realização de campanhas 

inicialmente realizada uma campanha no primeiro ano de 

ão dos impactes previstos. Posteriormente as campanhas ao 

longo da exploração serão definidas em função de alterações significativas a nível de volume e/ou 
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2.4 – Como vai ser comunicada ao condomínio a evolução dos resultados das monitorizações de ruído?

campanhas de monitorização são integradas no âmbito do Plano de Monitorização Ambiental do ML

(Anexo 11.1), sendo emitidos relatórios de monitorização

estabelecido no procedimento de AIA

Comunicação do ML. 

3 – Vibração: 

3.1 – Qual o plano para reduzir vibrações à passagem dos comboios?

tipo de via (Via Tipo 1) e 

proporcionado pela utilização de travessas bi

pelo método de instalação (sistema de instalação de via STEDEF), que apresenta bom comportamento na 

atenuação da transmissão de vibrações e ruído estrutural aos edifícios induzida pela circulação 

ferroviária, conforme estudo apresentado no 

execução VIA (sintetizado no cap.3

3-2 – Qual a monitorização de vibrações prevista antes e depois do arranque da nova linha?

referência (monitorização) é atualizada em sede de RECAPE (

Referência) estando a monitorização da

monitorização (Anexo 9). 

3.3 – Durante quantos anos vão ser monitorizadas as vibrações?

exploração é definida no Plano de Monitorização (

durantes estas duas fases. Na exploração será inicialmente realizada uma campanha no primeiro ano de 

exploração da infraestrutura para validação dos impactes previstos. Post

longo da exploração serão definidas em função de alterações significativas a nível de volume e/ou 

características dos veículos a circular na via ou em caso de reclamações.

3.4 – Como vai ser comunicada ao condomínio a evolução do

as campanhas de monitorização são integradas no Plano de Monitorização Ambiental do ML

11.1), sendo emitidos relatórios de monitorização de acordo com a legislação em vigor e o estabelecido 

no procedimento de AIA. A Comunicação 

ML. 

4 – Estrutura: 

4.1 – Qual o plano para reforçar a estrut

execução, e uma vez que o tipo de trabalhos a executar não põem em causa a estrutura do Edifício,

está previsto qualquer tipo de reforço da estrutura do prédio. Em todo o caso, o Edifício será obj

instrumentação de controlo 

Instrumentação e Observação (

 

Como vai ser comunicada ao condomínio a evolução dos resultados das monitorizações de ruído?

campanhas de monitorização são integradas no âmbito do Plano de Monitorização Ambiental do ML

sendo emitidos relatórios de monitorização de acordo com a legislação em vigor e o

estabelecido no procedimento de AIA. A Comunicação é feita de acordo com o previsto no Plano de 

Qual o plano para reduzir vibrações à passagem dos comboios?: definido no projeto de execução um 

tipo de via (Via Tipo 1) e o dimensionamento dos sistemas de isolamento necessário e que é 

proporcionado pela utilização de travessas bi-bloco com pantufas e palmilhas / placas microcelulares e 

(sistema de instalação de via STEDEF), que apresenta bom comportamento na 

atenuação da transmissão de vibrações e ruído estrutural aos edifícios induzida pela circulação 

conforme estudo apresentado no Anexo 4.3 – Impactes na fase de exploraçã

execução VIA (sintetizado no cap.3-ponto 3.4). 

Qual a monitorização de vibrações prevista antes e depois do arranque da nova linha?

referência (monitorização) é atualizada em sede de RECAPE (Anexo 4.1 – Caracterização

ando a monitorização das fases de construção e exploração definida

Durante quantos anos vão ser monitorizadas as vibrações?: a monitorização da fase de construção e 

da no Plano de Monitorização (Anexo 9), estando prevista a realização de campanhas 

durantes estas duas fases. Na exploração será inicialmente realizada uma campanha no primeiro ano de 

exploração da infraestrutura para validação dos impactes previstos. Posteriormente as campanhas ao

longo da exploração serão definidas em função de alterações significativas a nível de volume e/ou 

características dos veículos a circular na via ou em caso de reclamações. 

Como vai ser comunicada ao condomínio a evolução dos resultados das monitorizações de vibrações?

as campanhas de monitorização são integradas no Plano de Monitorização Ambiental do ML

, sendo emitidos relatórios de monitorização de acordo com a legislação em vigor e o estabelecido 

Comunicação é feita de acordo com o previsto no Plano de Comunicação do 

Qual o plano para reforçar a estrutura do prédio?: nesta fase e de acordo com o projeto de 

execução, e uma vez que o tipo de trabalhos a executar não põem em causa a estrutura do Edifício,

está previsto qualquer tipo de reforço da estrutura do prédio. Em todo o caso, o Edifício será obj

instrumentação de controlo e seguimento durante a fase de construção, conforme previsto no Plano de 

Instrumentação e Observação (Anexo 10.3).  
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Como vai ser comunicada ao condomínio a evolução dos resultados das monitorizações de ruído?: as 

campanhas de monitorização são integradas no âmbito do Plano de Monitorização Ambiental do ML 

acordo com a legislação em vigor e o 

de acordo com o previsto no Plano de 

: definido no projeto de execução um 

dimensionamento dos sistemas de isolamento necessário e que é 

bloco com pantufas e palmilhas / placas microcelulares e 

(sistema de instalação de via STEDEF), que apresenta bom comportamento na 

atenuação da transmissão de vibrações e ruído estrutural aos edifícios induzida pela circulação 

Impactes na fase de exploração e projeto de 

Qual a monitorização de vibrações prevista antes e depois do arranque da nova linha?: a situação de 

Caracterização da Situação de 

exploração definidas no plano de 

a monitorização da fase de construção e 

), estando prevista a realização de campanhas 

durantes estas duas fases. Na exploração será inicialmente realizada uma campanha no primeiro ano de 

eriormente as campanhas ao 

longo da exploração serão definidas em função de alterações significativas a nível de volume e/ou 

s resultados das monitorizações de vibrações?: 

as campanhas de monitorização são integradas no Plano de Monitorização Ambiental do ML (Anexo 

, sendo emitidos relatórios de monitorização de acordo com a legislação em vigor e o estabelecido 

de acordo com o previsto no Plano de Comunicação do 

fase e de acordo com o projeto de 

execução, e uma vez que o tipo de trabalhos a executar não põem em causa a estrutura do Edifício, não 

está previsto qualquer tipo de reforço da estrutura do prédio. Em todo o caso, o Edifício será objeto de 

durante a fase de construção, conforme previsto no Plano de 
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4.2 – Qual a monitorização de estrutura prevista antes e depois do arranque da nova linha?

objeto de instrumentação de controlo e seguimento durante a fase de construção, conforme previsto no 

Plano de Instrumentação e Observação (

se manterão em níveis aceitáveis; sendo este um plano

obtidos.  

4.3 – Durante quantos anos vai ser monitorizada a estrutura?

execução, o Plano de Instrumentação e Observação (

construção e com as periodicidades das observações definidas no mesmo

4.4 – Como vai ser comunicada ao condomínio a evolução dos resultados da monitorização da estrutura?

A Comunicação é feita de acordo com o estabele

concretamente de acordo com o previsto pelo ML no âmbito das Obras da Linha Circular.

5 – Fissuras: 

5.1 – Qual o plano para corrigir as fissuras do prédio?

vistorias (já iniciadas) a todas as frações do edifício e aos espaços comuns. Uma vez terminados os 

trabalhos será realizada nova vistoria. No caso de

dano, o mesmo será corrigido no sentido de garantir a

5.2 – Qual a monitorização de fissuras prevista antes e depois do arranque da nova linha?

evolução das fissuras será realizada no âmbito das vistorias acima descritas. Complementarmente e 

apesar de não ser aplicável a todas as fissuras existentes e se pretender 

consideradas estruturalmente importantes de acordo com os relatórios de vistoria iniciais, serão 

instalados fissurómetros (de entre outros dispositivos

Observação (Anexo 10.3). 

5.3 – Durante quantos anos vai ser monitorizada de fissuras?:

execução, as vistorias e também o Plano de Instrumentação e Observação (

implementados durante a fase de construção

5.5 – Como vai ser comunicada ao condomínio a evolução dos resultados da monitorização de fissuras?

em resultado das vistorias realizadas são emitidos relatórios que serão apresentados a cada uma das 

frações. No caso de existência de fissuras durante o período de tempo da realização os trabalhos as 

mesmas serão identificadas no relatório final apresentado a cada fração.

6 – Estacionamento privado: 

6.1 – Quais as alternativas estudadas para acesso à garagem

alternativas desde opção inicial por poente, 

alterada para norte, inclusive conforme acordo judicial de 

 

Qual a monitorização de estrutura prevista antes e depois do arranque da nova linha?

objeto de instrumentação de controlo e seguimento durante a fase de construção, conforme previsto no 

Plano de Instrumentação e Observação (Anexo 10.3), para assegurar que as vibrações e as deformações 

sendo este um plano dinâmico e evolutivo em função dos resultados 

Durante quantos anos vai ser monitorizada a estrutura?: nesta fase e de acordo com o projeto de 

execução, o Plano de Instrumentação e Observação (Anexo 10.3) será implementado durante a fase de 

construção e com as periodicidades das observações definidas no mesmo. 

Como vai ser comunicada ao condomínio a evolução dos resultados da monitorização da estrutura?

acordo com o estabelecido no Plano de Comunicação 

concretamente de acordo com o previsto pelo ML no âmbito das Obras da Linha Circular.

Qual o plano para corrigir as fissuras do prédio?: antes do arranque dos trabalhos serão 

a todas as frações do edifício e aos espaços comuns. Uma vez terminados os 

trabalhos será realizada nova vistoria. No caso de, entre uma e outra vistoria, se identificar algum tipo de 

dano, o mesmo será corrigido no sentido de garantir as condições iniciais da fração afetada.

Qual a monitorização de fissuras prevista antes e depois do arranque da nova linha?

evolução das fissuras será realizada no âmbito das vistorias acima descritas. Complementarmente e 

ser aplicável a todas as fissuras existentes e se pretender medir a evolução de fissuras 

consideradas estruturalmente importantes de acordo com os relatórios de vistoria iniciais, serão 

de entre outros dispositivos previstos) no âmbito do Plano de Instrumentação e 

Durante quantos anos vai ser monitorizada de fissuras?: nesta fase e de acordo com o projeto de 

execução, as vistorias e também o Plano de Instrumentação e Observação (

durante a fase de construção. 

Como vai ser comunicada ao condomínio a evolução dos resultados da monitorização de fissuras?

em resultado das vistorias realizadas são emitidos relatórios que serão apresentados a cada uma das 

ões. No caso de existência de fissuras durante o período de tempo da realização os trabalhos as 

mesmas serão identificadas no relatório final apresentado a cada fração. 

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

por poente, apresentada pelo ML no processo de concurso, 

alterada para norte, inclusive conforme acordo judicial de dezembro de 2020, para evitar a expropriação 
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Qual a monitorização de estrutura prevista antes e depois do arranque da nova linha?: o Edifício será 

objeto de instrumentação de controlo e seguimento durante a fase de construção, conforme previsto no 

, para assegurar que as vibrações e as deformações 

dinâmico e evolutivo em função dos resultados 

fase e de acordo com o projeto de 

será implementado durante a fase de 

Como vai ser comunicada ao condomínio a evolução dos resultados da monitorização da estrutura?: 

cido no Plano de Comunicação (Anexo 10.5) e 

concretamente de acordo com o previsto pelo ML no âmbito das Obras da Linha Circular. 

antes do arranque dos trabalhos serão realizadas 

a todas as frações do edifício e aos espaços comuns. Uma vez terminados os 

se identificar algum tipo de 

s condições iniciais da fração afetada. 

Qual a monitorização de fissuras prevista antes e depois do arranque da nova linha?: o registo da 

evolução das fissuras será realizada no âmbito das vistorias acima descritas. Complementarmente e 

medir a evolução de fissuras 

consideradas estruturalmente importantes de acordo com os relatórios de vistoria iniciais, serão 

mbito do Plano de Instrumentação e 

fase e de acordo com o projeto de 

execução, as vistorias e também o Plano de Instrumentação e Observação (Anexo 10.3) serão 

Como vai ser comunicada ao condomínio a evolução dos resultados da monitorização de fissuras?: 

em resultado das vistorias realizadas são emitidos relatórios que serão apresentados a cada uma das 

ões. No caso de existência de fissuras durante o período de tempo da realização os trabalhos as 

foram estudadas várias 

apresentada pelo ML no processo de concurso, e que foi 

2020, para evitar a expropriação 
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de lugares de parqueamento. Posteriormente, desde fevereiro de 2021,

acesso por norte, o ML e o ACE 

Vicentina (em reuniões, visitas conjuntas e trocas de comunicações

essencialmente em conta a facilidade de ligação à Estrada de Telheiras para os automobilistas e as 

condicionantes geométricas /

sequência destas foi então des

Vicentina e que se apresenta neste RECAPE

trocadas que se juntam no 

Novo Acesso à 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 o acesso à garage

execução (anterior ao Projeto de Execução e RECAPE).

6.5 – Como vão ser compensados os condóminos afetados?

de 2020, o ML e os Condóminos a afetar (expropriação de lugares de 

alternativa de acesso previsto por poente, chegaram a acordo (

por norte e deixando de haver necessidade de qualquer expropriação

ISEG:  

Sem repercussões no Lote 3. 

Parque Escolar: 

A Parque Escolar é proprietária de dois prédios que vão ser

Escola Secundária Pedro Nunes e escola de Hotelaria e Turismo de Lisboa

Lote 3. 

Apesar do Parecer não ter repercussões diretas no Lote 3, refere

funcionamento das escolas nomeadamente ao nível da segurança e acessibilidades. No entanto nos 

estaleiros e frentes de obra no final do viaduto VL2, mais

nomeadamente da Escola Alemã de Lisboa

todas as medidas boas práticas ambientais para redução da incomodidade da envolvente, conforme descrito 

no Plano e Programa de Gestão Ambiental (

vibrações conforme apresentado no Programa Geral de Monitorização (

  

 

res de parqueamento. Posteriormente, desde fevereiro de 2021, e considerando já sempre o 

acesso por norte, o ML e o ACE adjudicatário em estreita colaboração com

Vicentina (em reuniões, visitas conjuntas e trocas de comunicações) 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

sequência destas foi então desenvolvido o projeto de execução para submissão ao Condomínio da Torre 

Vicentina e que se apresenta neste RECAPE. Este assunto é descrito em detalhe nas comunicações 

trocadas que se juntam no Anexo 2 e sintetizado no cap.3-ponto 3.1.2 e no projeto de execuç

Novo Acesso à Torre Vicentina. 

Quais as principais razões para a opção escolhida?: ver 6.1 

Quais as principais razões para a exclusão das outras alternativas?: ver 6.1

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

execução (anterior ao Projeto de Execução e RECAPE). 

Como vão ser compensados os condóminos afetados?: posteriormente à emissão 

de 2020, o ML e os Condóminos a afetar (expropriação de lugares de estacionamento) devido à

previsto por poente, chegaram a acordo (Anexo 2), passando o

haver necessidade de qualquer expropriação por utilidade pública

proprietária de dois prédios que vão ser afetados pelas obras de construção do Projeto, a 

Pedro Nunes e escola de Hotelaria e Turismo de Lisboa, não tendo assim 

Apesar do Parecer não ter repercussões diretas no Lote 3, refere-se que não haverá 

funcionamento das escolas nomeadamente ao nível da segurança e acessibilidades. No entanto nos 

estaleiros e frentes de obra no final do viaduto VL2, mais próximas de estabelecimentos de ensino, e 

Escola Alemã de Lisboa, serão adotadas (tal como nas restantes áreas de intervenção) 

todas as medidas boas práticas ambientais para redução da incomodidade da envolvente, conforme descrito 

e Programa de Gestão Ambiental (Anexo 10.1) estando ainda prevista a monitorização do ruído e 

vibrações conforme apresentado no Programa Geral de Monitorização (Anexo 9).
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e considerando já sempre o 

com o Condomínio da Torre 

daram várias alternativas, tendo 

essencialmente em conta a facilidade de ligação à Estrada de Telheiras para os automobilistas e as 

inclinações superiores às permitidas pelo regulamento da CML. Na 

envolvido o projeto de execução para submissão ao Condomínio da Torre 

em detalhe nas comunicações 

ponto 3.1.2 e no projeto de execução do 

6.1 

sem repercussões no projeto de 

à emissão DIA, em dezembro 

estacionamento) devido à primeira 

), passando o acesso a ser feito 

por utilidade pública. 

afetados pelas obras de construção do Projeto, a 

, não tendo assim repercussões no 

se que não haverá impactes diretos no 

funcionamento das escolas nomeadamente ao nível da segurança e acessibilidades. No entanto nos 

próximas de estabelecimentos de ensino, e 

, serão adotadas (tal como nas restantes áreas de intervenção) 

todas as medidas boas práticas ambientais para redução da incomodidade da envolvente, conforme descrito 

) estando ainda prevista a monitorização do ruído e 

). 
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IMT - Instituto da Mobilidade e dos Transportes: 

Sobre as questões relacionadas com o estacionamento dos residentes que deverão vir plasmadas no 

de execução, refere-se que no caso do Lote 3 a redução de estacionamentos 

pontualmente apenas na fase de construção, estando esta s

trânsito e em articulação com a CML (ver Medida III.9 CML 

Como exceção tem-se a zona do reforço dos pórticos de amarração dos viadutos existentes, que no âmbito 

deste projeto será expropriada e que corresponde a uma pequena zona 

estacionamento público da CML e concessionado à EMPARK 

circulação rodoviária). 

Turismo de Portugal: 

Sobre os impactes negativos que o Projeto acarretará em fase de obra, e tal como anteriormente já referido 

para a Parque Escolar, serão adotados todas as medidas boas práticas ambientais e um faseamento da 

construção para redução da incomodidade da envolvente, conforme descrito

Ambiental (Anexo 10.1) estando também prevista a monitorização do ruído e vibrações neste Lote 3 

conforme apresentado no Programa Geral de Monitorização (

Junta de Freguesia da Estrela 

Sem repercussões no Lote 3. 

GEOTA 

Apesar de o Parecer não ter repercussões no Lote 3, referem

Estação Campo Grande e que são detalhados na Medida III.7.

APL 

Sem repercussões no Lote 3. 

CARRIS 

Sobre as questões relacionadas com o impacto no serv

âmbito do projeto de Serviços Afetados,

condicionamentos no tráfego e desvios de trânsito, não havendo alteração de paragens. Esta situação 

considerada no âmbito dos desvios de trânsito e em articulação com a CML (ver Medida III.9 CML 

das obras na circulação rodoviária). 

EDP Distribuição (atual E_REDES) 

Considerado no âmbito do projeto de execução dos Serviços Afetados em 

(Anexo 3.4 e sintetizado no cap.3-ponto 3.7), com implicações nas redes de média e baixa tensão e de 

 

Instituto da Mobilidade e dos Transportes:  

Sobre as questões relacionadas com o estacionamento dos residentes que deverão vir plasmadas no 

se que no caso do Lote 3 a redução de estacionamentos poderá vir a

na fase de construção, estando esta situação considerada no âmbito dos desvios de 

trânsito e em articulação com a CML (ver Medida III.9 CML - Impacte das obras na circulação rodoviária). 

se a zona do reforço dos pórticos de amarração dos viadutos existentes, que no âmbito 

te projeto será expropriada e que corresponde a uma pequena zona limite 

da CML e concessionado à EMPARK (ver medida III.9 - CML, Impacte das obras na 

tivos que o Projeto acarretará em fase de obra, e tal como anteriormente já referido 

para a Parque Escolar, serão adotados todas as medidas boas práticas ambientais e um faseamento da 

construção para redução da incomodidade da envolvente, conforme descrito no Plano e Programa de Gestão 

) estando também prevista a monitorização do ruído e vibrações neste Lote 3 

conforme apresentado no Programa Geral de Monitorização (Anexo 9). 

não ter repercussões no Lote 3, referem-se os cuidados adotados na zona de obra na 

Estação Campo Grande e que são detalhados na Medida III.7. 

Sobre as questões relacionadas com o impacto no serviço oferecido pela Carris, este 

projeto de Serviços Afetados, mas sendo apenas aplicável durante a fase de construção devido a 

condicionamentos no tráfego e desvios de trânsito, não havendo alteração de paragens. Esta situação 

considerada no âmbito dos desvios de trânsito e em articulação com a CML (ver Medida III.9 CML 

Considerado no âmbito do projeto de execução dos Serviços Afetados em articulação com a ‘atual’ E

ponto 3.7), com implicações nas redes de média e baixa tensão e de 
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Sobre as questões relacionadas com o estacionamento dos residentes que deverão vir plasmadas no projeto 

poderá vir a ocorrer 

ituação considerada no âmbito dos desvios de 

Impacte das obras na circulação rodoviária). 

se a zona do reforço dos pórticos de amarração dos viadutos existentes, que no âmbito 

limite de um parque de 

Impacte das obras na 

tivos que o Projeto acarretará em fase de obra, e tal como anteriormente já referido 

para a Parque Escolar, serão adotados todas as medidas boas práticas ambientais e um faseamento da 

no Plano e Programa de Gestão 

) estando também prevista a monitorização do ruído e vibrações neste Lote 3 

se os cuidados adotados na zona de obra na 

este foi considerado no 

apenas aplicável durante a fase de construção devido a 

condicionamentos no tráfego e desvios de trânsito, não havendo alteração de paragens. Esta situação está 

considerada no âmbito dos desvios de trânsito e em articulação com a CML (ver Medida III.9 CML - Impacte 

articulação com a ‘atual’ E-Redes 

ponto 3.7), com implicações nas redes de média e baixa tensão e de 
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iluminação pública e aplicável às zonas dos 

acesso à Torre Vicentina. Salienta

de Seccionamento e de Transformação 

as soluções foram estudadas caso a caso com a EDP

III-11. Prever um sistema de drenagem que inclua medidas e soluções que assegurem a eficaz drenagem da 

água e a salvaguarda das condições de total segurança de pessoas e bens. O Projeto de Execução terá, 

portanto, que contemplar os necessários dispositivos 

identificadas na Situação de Referência. Conceber uma solução técnica que impeça a entrada das águas para 

os pisos em cave, fundamentalmente em caso de ocorrência de fenómenos meteorológicos extremos ass

a pluviosidade. Esta situação é particularmente relevante em toda a zona que se desenvolve a jusante da 

estação Santos. 

Não aplicável a este projeto. Esta medida aplica

de Prolongamento das Linhas Amarela e Verde.

III-12. Assegurar que o método construtivo e de contenção para a extensão do túnel, que se desenvolve 

sensivelmente a partir da estação Santos, tenha em atenção a vulnerabilidade às inundações, que varia entre 

moderada a muito elevada. 

Não aplicável a este projeto. Esta medida aplica

Prolongamento das Linhas Amarela e Verde.

III-13. Prever a reposição das áreas de espaço público afetadas, algumas de muito recente intervenção 

respeitando os Projetos que lhe deram forma. Eventuais alterações do desenho do espaço e/ou dos materiais 

devem ser consultados os autores do referidos Projetos. As intervenções a realizar devem observar o seguinte: a 

utilização de materiais - inertes e vivos 

visual/estética de materiais; a não disrupção do desenho do espaço público existente e a adoção de soluções 

que não conduzam à descaracterização e à perda de identidade dos locais objeto de inter

Conforme o Projeto de Integração Paisagística, o projeto em análise, cuja interferência no solo se faz por via 

dos novos pilares a construir para a implantação dos dois novos viadutos e para o prolongamento do cais 

nascente da Estação Campo Grande, encontra

intervencionadas, nomeadamente na compatibilização com o recente Terminal Rodoviário, conforme o 

estudo prévio que foi desenvolvido em acordo com a Câmara de Lisboa e aprovado pela

As preocupações com a azulejaria que integra a Estação Campo Grande e respetivos viadutos estão também 

asseguradas conforme o Projeto de Arquitetura, e acima expostas, e serão acompanhadas em obra no 

âmbito do Acompanhamento Arqueológic

pilares dos viadutos. 

 

às zonas dos viadutos, ampliação da estação, reforço dos 

. Salienta-se ainda, pela sua importância, o desvio provisório e relocalização do Posto 

de Seccionamento e de Transformação – PST n.º7844 existente na Estação Campo Grande, 

as soluções foram estudadas caso a caso com a EDP/E-Redes. 

11. Prever um sistema de drenagem que inclua medidas e soluções que assegurem a eficaz drenagem da 

água e a salvaguarda das condições de total segurança de pessoas e bens. O Projeto de Execução terá, 

portanto, que contemplar os necessários dispositivos para uma boa adaptação à situação de risco de cheias 

identificadas na Situação de Referência. Conceber uma solução técnica que impeça a entrada das águas para 

os pisos em cave, fundamentalmente em caso de ocorrência de fenómenos meteorológicos extremos ass

a pluviosidade. Esta situação é particularmente relevante em toda a zona que se desenvolve a jusante da 

Esta medida aplica-se aos Lote 1 e 2 (Rato/Santos/Cais do Sodré) da Empreitada 

s Linhas Amarela e Verde. 

12. Assegurar que o método construtivo e de contenção para a extensão do túnel, que se desenvolve 

sensivelmente a partir da estação Santos, tenha em atenção a vulnerabilidade às inundações, que varia entre 

Esta medida aplica-se ao Lote 2 (Santos/Cais do Sodré) da Empreitada de 

Prolongamento das Linhas Amarela e Verde. 

13. Prever a reposição das áreas de espaço público afetadas, algumas de muito recente intervenção 

eitando os Projetos que lhe deram forma. Eventuais alterações do desenho do espaço e/ou dos materiais 

devem ser consultados os autores do referidos Projetos. As intervenções a realizar devem observar o seguinte: a 

inertes e vivos - de elevada qualidade/durabilidade; a continuidade formal e 

visual/estética de materiais; a não disrupção do desenho do espaço público existente e a adoção de soluções 

que não conduzam à descaracterização e à perda de identidade dos locais objeto de inter

Conforme o Projeto de Integração Paisagística, o projeto em análise, cuja interferência no solo se faz por via 

dos novos pilares a construir para a implantação dos dois novos viadutos e para o prolongamento do cais 

Campo Grande, encontra-se desenvolvido no respeito pela reposição das zonas 

intervencionadas, nomeadamente na compatibilização com o recente Terminal Rodoviário, conforme o 

estudo prévio que foi desenvolvido em acordo com a Câmara de Lisboa e aprovado pela

As preocupações com a azulejaria que integra a Estação Campo Grande e respetivos viadutos estão também 

asseguradas conforme o Projeto de Arquitetura, e acima expostas, e serão acompanhadas em obra no 

âmbito do Acompanhamento Arqueológico (ver resposta a Medida III.7), o mesmo acontecendo com os 
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, reforço dos pórticos e novo 

o desvio provisório e relocalização do Posto 

PST n.º7844 existente na Estação Campo Grande, sendo que todas 

11. Prever um sistema de drenagem que inclua medidas e soluções que assegurem a eficaz drenagem da 

água e a salvaguarda das condições de total segurança de pessoas e bens. O Projeto de Execução terá, 

para uma boa adaptação à situação de risco de cheias 

identificadas na Situação de Referência. Conceber uma solução técnica que impeça a entrada das águas para 

os pisos em cave, fundamentalmente em caso de ocorrência de fenómenos meteorológicos extremos associados 

a pluviosidade. Esta situação é particularmente relevante em toda a zona que se desenvolve a jusante da 

se aos Lote 1 e 2 (Rato/Santos/Cais do Sodré) da Empreitada 

12. Assegurar que o método construtivo e de contenção para a extensão do túnel, que se desenvolve 

sensivelmente a partir da estação Santos, tenha em atenção a vulnerabilidade às inundações, que varia entre 

se ao Lote 2 (Santos/Cais do Sodré) da Empreitada de 

13. Prever a reposição das áreas de espaço público afetadas, algumas de muito recente intervenção 

eitando os Projetos que lhe deram forma. Eventuais alterações do desenho do espaço e/ou dos materiais 

devem ser consultados os autores do referidos Projetos. As intervenções a realizar devem observar o seguinte: a 

de elevada qualidade/durabilidade; a continuidade formal e 

visual/estética de materiais; a não disrupção do desenho do espaço público existente e a adoção de soluções 

que não conduzam à descaracterização e à perda de identidade dos locais objeto de intervenção. 

Conforme o Projeto de Integração Paisagística, o projeto em análise, cuja interferência no solo se faz por via 

dos novos pilares a construir para a implantação dos dois novos viadutos e para o prolongamento do cais 

se desenvolvido no respeito pela reposição das zonas 

intervencionadas, nomeadamente na compatibilização com o recente Terminal Rodoviário, conforme o 

estudo prévio que foi desenvolvido em acordo com a Câmara de Lisboa e aprovado pela DIA.  

As preocupações com a azulejaria que integra a Estação Campo Grande e respetivos viadutos estão também 

asseguradas conforme o Projeto de Arquitetura, e acima expostas, e serão acompanhadas em obra no 

ta a Medida III.7), o mesmo acontecendo com os 
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III-14. Apresentar uma solução de projeto para a estação Santos, à superfície, que não implique a subtração de 

área ao espaço público reduzindo a área de fruição que hoje existe.

Não aplicável a este projeto. Esta medida aplica

Prolongamento das Linhas Amarela e Verde.

III-15. Otimizar a volumetria/dimensionamento das estações e utilizar materiais reciclados e de baixa 

intensidade carbónica. Selecionar equipamentos de elevado rendimento/eficiência energética.

No âmbito do projeto inclui-se a ampliação da Estação Campo Grande. Na definição desta ampliação foi 

considerado apenas o prolongamento dos cais 

para garantir a paragem das composições em troço retilíneo. Este prolongamento 

apenas nos cais Sul e Central designada como Estação Campo Grande I, 

volumetria e dimensionamento face as alterações verificadas pela inserção do viaduto VL1 na linha existente 

(e não havendo qualquer alteração na designada Estação Campo Grande II)

Anexo 3.2 e sintetizado no cap.3-ponto 3.2

Quanto aos materiais e dada a pequena dimensão desta ampliação serão, no essencial, mantidos os já 

existentes ou os necessários para integração harmoniosa desta ampliação com o edifício atual. Refira

entanto, que é política do ML a utilização de materiai

revestimentos e pavimentos e materiais plásticos.

Quanto aos equipamentos elétricos e eletromecânicos, AVAC, etc., sejam do sistema metropolitano

(nomeadamente nos projetos de Energia e Telecomunicaçõe

instalar serão selecionados os mais atuais, conforme o estado da arte, e que correspondem aos de maior 

eficiência e rendimento, conforme apresentado nos projetos de execução da Estação e Sistema 

Metropolitano. 

III-16. Acautelar todas as situações que possam conduzir a um acréscimo dos níveis de vibração, tanto os 

sentidos pela população que se localiza no edificado sobrejacente ao projeto como os sofridos pelas edificações 

mais sensíveis, com vista a minimizar 

população. O projeto deverá integrar soluções tecnológicas que minimizem a geração e propagação de 

vibrações para a envolvente, sendo sempre recomendada como primeira abordagem a redução na

No projeto de execução é definido um tipo de 

isolamento necessários e que é proporcionado pela utilização de travessas bi

palmilhas / placas microcelulares, pelo método de in

apresenta bom comportamento na atenuação da transmissão de vibrações e ruído estrutural aos edifícios 

induzida pela circulação ferroviária, conforme estudo

(sintetizado no cap.3-ponto 3.4). 

 

14. Apresentar uma solução de projeto para a estação Santos, à superfície, que não implique a subtração de 

área ao espaço público reduzindo a área de fruição que hoje existe. 

Esta medida aplica-se aos Lote 2 (Santos/Cais do Sodré) da Empreitada de 

Prolongamento das Linhas Amarela e Verde. 

15. Otimizar a volumetria/dimensionamento das estações e utilizar materiais reciclados e de baixa 

nica. Selecionar equipamentos de elevado rendimento/eficiência energética.

se a ampliação da Estação Campo Grande. Na definição desta ampliação foi 

considerado apenas o prolongamento dos cais em 16,5 m (para um total de 105 m),

para garantir a paragem das composições em troço retilíneo. Este prolongamento de 16,5

apenas nos cais Sul e Central designada como Estação Campo Grande I, corresponde à

volumetria e dimensionamento face as alterações verificadas pela inserção do viaduto VL1 na linha existente 

(e não havendo qualquer alteração na designada Estação Campo Grande II), conforme apresentado no 

ponto 3.2. 

o aos materiais e dada a pequena dimensão desta ampliação serão, no essencial, mantidos os já 

para integração harmoniosa desta ampliação com o edifício atual. Refira

que é política do ML a utilização de materiais reciclados aplicáveis em isolamentos termoacústicos, 

revestimentos e pavimentos e materiais plásticos. 

Quanto aos equipamentos elétricos e eletromecânicos, AVAC, etc., sejam do sistema metropolitano

de Energia e Telecomunicações), sejam no interior do edifício da estação, a 

instalar serão selecionados os mais atuais, conforme o estado da arte, e que correspondem aos de maior 

, conforme apresentado nos projetos de execução da Estação e Sistema 

16. Acautelar todas as situações que possam conduzir a um acréscimo dos níveis de vibração, tanto os 

sentidos pela população que se localiza no edificado sobrejacente ao projeto como os sofridos pelas edificações 

 a sua interferência com o edificado e a incomodidade sentida pela 

população. O projeto deverá integrar soluções tecnológicas que minimizem a geração e propagação de 

vibrações para a envolvente, sendo sempre recomendada como primeira abordagem a redução na

No projeto de execução é definido um tipo de Via (Via Tipo 1) e o dimensionamento dos sistemas de 

isolamento necessários e que é proporcionado pela utilização de travessas bi-bloco com pantufas e 

pelo método de instalação (sistema de instalação de via STEDEF), que 

atenuação da transmissão de vibrações e ruído estrutural aos edifícios 

conforme estudo apresentado no Anexo 4.3 e projeto de execução V
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14. Apresentar uma solução de projeto para a estação Santos, à superfície, que não implique a subtração de 

se aos Lote 2 (Santos/Cais do Sodré) da Empreitada de 

15. Otimizar a volumetria/dimensionamento das estações e utilizar materiais reciclados e de baixa 

nica. Selecionar equipamentos de elevado rendimento/eficiência energética. 

se a ampliação da Estação Campo Grande. Na definição desta ampliação foi 

, extensão necessária 

16,5 m para nascente e 

corresponde à otimização da 

volumetria e dimensionamento face as alterações verificadas pela inserção do viaduto VL1 na linha existente 

, conforme apresentado no 

o aos materiais e dada a pequena dimensão desta ampliação serão, no essencial, mantidos os já 

para integração harmoniosa desta ampliação com o edifício atual. Refira-se, no 

s reciclados aplicáveis em isolamentos termoacústicos, 

Quanto aos equipamentos elétricos e eletromecânicos, AVAC, etc., sejam do sistema metropolitano 

, sejam no interior do edifício da estação, a 

instalar serão selecionados os mais atuais, conforme o estado da arte, e que correspondem aos de maior 

, conforme apresentado nos projetos de execução da Estação e Sistema 

16. Acautelar todas as situações que possam conduzir a um acréscimo dos níveis de vibração, tanto os 

sentidos pela população que se localiza no edificado sobrejacente ao projeto como os sofridos pelas edificações 

a sua interferência com o edificado e a incomodidade sentida pela 

população. O projeto deverá integrar soluções tecnológicas que minimizem a geração e propagação de 

vibrações para a envolvente, sendo sempre recomendada como primeira abordagem a redução na fonte. 

dimensionamento dos sistemas de 

bloco com pantufas e 

stalação (sistema de instalação de via STEDEF), que 

atenuação da transmissão de vibrações e ruído estrutural aos edifícios 

e projeto de execução VIA 
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De facto, sendo necessário implantar 

edifícios envolventes à linha, nestes caso o edifício da Torre Vicentina, situado no troço em trincheira e início 

do túnel que liga à Estação Telheiras, verifica

a existência de agulha na junção das via

realizado, tanto pelo critério da norma ISO 2631

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

Refira-se ainda que está prevista

entrada em exploração das novas linhas

(Anexo 9), sendo que todas estas situações estão detalhadamente descritas na medida II.12.

Complementarmente e no que se refere à fase de construção 

Empreitada de Projeto e Construção

zona de intervenção e sua adjacência e

apresenta já no Anexo 10.3 e que será complementado com a conclusão das vistorias

colocação da instrumentação em cada edifício e estrutura considerados)

Observação pretende assegurar que as vibrações e as deformações se manterão em níve

este um plano dinâmico e evolutivo em função dos 

detalhadamente descrito na medida II.2.

Por fim destaca-se que as vistorias referidas são realizadas previamente ao início dos trabalhos 

em curso) e no final dos mesmos. 

mesmo será corrigido no sentido de garantir as condições iniciais

são realizadas a todas as frações do edifício e aos espaços comuns.

III-17. Acautelar todas as situações que possam conduzir a um acréscimo dos níveis de ruído, devendo o projeto 

contemplar as soluções resultantes dos Estudos a efetuar.

Os estudos realizados no projeto de execução 

cobertura com proteção acústica

detalhado no referido anexo e também no projeto de execução de arquitetura e estruturas dos Viadutos

conforme detalhadamente descrito na medida II.11

Esta cobertura será instalada, sensivelmente

no solo, junto à rua Francisco Lucas Pires, de modo a que o 

da fachada do edifício mais exposto

Vicentina) e considerando a variação em altura. 

minimização no novo viaduto, no se

 

De facto, sendo necessário implantar um sistema de isolamento para limitar os níveis de vibração e ruído nos 

edifícios envolventes à linha, nestes caso o edifício da Torre Vicentina, situado no troço em trincheira e início 

do túnel que liga à Estação Telheiras, verifica-se que esta solução e considerando mesmo uma correção para 

a existência de agulha na junção das via será o adequado conforme conclusão do es

tanto pelo critério da norma ISO 2631-2 (1989), que define os limites máximos do espectro de 

a velocidade, por bandas de 1/3 de oitava, como pelo critério LNEC geralmente aceite para 

os limites admissíveis para o valor global da velocidade. 

está prevista a realização da monitorização das vibrações

em exploração das novas linhas, para confirmação dos impactes previstos em sede de RECAPE

, sendo que todas estas situações estão detalhadamente descritas na medida II.12.

no que se refere à fase de construção em termos do edi

de Projeto e Construção, é realizada uma vistoria prévia às estruturas e edifícios existentes na 

zona de intervenção e sua adjacência e definido um Plano de Instrumentação e Observação

que será complementado com a conclusão das vistorias

colocação da instrumentação em cada edifício e estrutura considerados). O Plano de Instrumentação e 

assegurar que as vibrações e as deformações se manterão em níve

este um plano dinâmico e evolutivo em função dos resultados que vão sendo 

detalhadamente descrito na medida II.2. 

se que as vistorias referidas são realizadas previamente ao início dos trabalhos 

e no final dos mesmos. No caso de, entre uma e outra vistoria, se identificar algum tipo de dano, o 

mesmo será corrigido no sentido de garantir as condições iniciais sendo que, na 

frações do edifício e aos espaços comuns. 

17. Acautelar todas as situações que possam conduzir a um acréscimo dos níveis de ruído, devendo o projeto 

contemplar as soluções resultantes dos Estudos a efetuar. 

s estudos realizados no projeto de execução (Anexo 4.3) determinam a necessidade da instalação de 

cobertura com proteção acústica. O dimensionamento desta cobertura do viaduto com proteção acústica 

detalhado no referido anexo e também no projeto de execução de arquitetura e estruturas dos Viadutos

conforme detalhadamente descrito na medida II.11. 

sensivelmente, a partir da Avenida Padre Cruz (pk 0+285

nto à rua Francisco Lucas Pires, de modo a que o novo viaduto não acresça

mais exposto às emissões do ruído particular ferroviário (

Vicentina) e considerando a variação em altura. Face ao estudo realizado o projeto adota estas medidas

no sentido de evitar um acréscimo dos níveis de ruído na fachada do edifício.
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um sistema de isolamento para limitar os níveis de vibração e ruído nos 

edifícios envolventes à linha, nestes caso o edifício da Torre Vicentina, situado no troço em trincheira e início 

considerando mesmo uma correção para 

será o adequado conforme conclusão do estudo específico 

2 (1989), que define os limites máximos do espectro de 

a velocidade, por bandas de 1/3 de oitava, como pelo critério LNEC geralmente aceite para 

a monitorização das vibrações, e nomeadamente após a 

para confirmação dos impactes previstos em sede de RECAPE 

, sendo que todas estas situações estão detalhadamente descritas na medida II.12. 

em termos do edificado, e no âmbito da 

, é realizada uma vistoria prévia às estruturas e edifícios existentes na 

definido um Plano de Instrumentação e Observação, que se 

que será complementado com a conclusão das vistorias (definição exata da 

Plano de Instrumentação e 

assegurar que as vibrações e as deformações se manterão em níveis aceitáveis e sendo 

que vão sendo obtidos, conforme já 

se que as vistorias referidas são realizadas previamente ao início dos trabalhos (estando já 

se identificar algum tipo de dano, o 

sendo que, na Torre Vicentina, as vistorias 

17. Acautelar todas as situações que possam conduzir a um acréscimo dos níveis de ruído, devendo o projeto 

) determinam a necessidade da instalação de 

cobertura do viaduto com proteção acústica é 

detalhado no referido anexo e também no projeto de execução de arquitetura e estruturas dos Viadutos e 

+285) até à entrada da linha 

viaduto não acresça a exposição ao ruído 

emissões do ruído particular ferroviário (fachada sul da Torre 

Face ao estudo realizado o projeto adota estas medidas de 

ntido de evitar um acréscimo dos níveis de ruído na fachada do edifício. 
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Complementarmente e conforme descrito na

instalação conduzem a uma atenuação 

pela circulação ferroviária (Anexo 4.3, projeto de execução de VIA e sintetizado no cap.3

relevância no interior do edifício/frações

No prolongamento em cerca de 16,5 m do cais da estação para nascente

todo o seu comprimento, ao nível dos carris, tal como já sucede no troço atualmente existente

ao benefício dos passageiros que se encontram a aguardar na plataforma

configuração das barreiras acústicas será ligeiramente alterada para acomodar a plataforma a executar, 

sendo este projeto também 

(VDCG TXD AP CAC EST ECG MD 9900).

III-18. Considerar a possibilidade de introdução de filtros nos Poços de Ven

Não aplicável a este projeto. Esta medida aplica

de Prolongamento das Linhas Amarela e Verde.

7.3.2 Fase Prévia à Execução da Obra

III-19. Efetuar medições dos níveis estáticos nas captações m

(referidas no Anexo 3 dos Elementos Adicionais ao EIA) com o objetivo de caracterizar a situação de referência 

(anterior à obra) de modo a permitir avaliar eventuais impactes das escavações no rebaixamento dos n

estáticos das captações privadas mais próximas. Com vista a essa avaliação, deverá estender

níveis também, à fase de obra. Deverão ser previstas medidas de minimização/compensação de eventuais 

impactes, para o caso em que se venha a 

trabalhos da obra. 

Não aplicável a este projeto. Esta medida aplica

das Linhas Amarela e Verde. 

III-20. Aferir, em fase prévia à obra, os limites do aterro da Boavista, de modo a melhor limitar a área onde 

podem ocorrer as situações de solos e rochas contaminados. Esta aferição deverá ser feita através da 

concretização do plano de sondagens que será implementado na fase de Projeto d

sondagens efetuar análises aos solos de modo a fazer uma primeira identificação de zonas com ocorrência de 

situações de solos contaminados. Estas análises deverão seguir o definido no capítulo da monitorização.

Não aplicável a este projeto. Esta medida aplica

Prolongamento das Linhas Amarela e Verde.

  

 

Complementarmente e conforme descrito na medida anterior, a seleção do tipo de Via e método de 

instalação conduzem a uma atenuação da transmissão de vibrações e ruído estrutural aos 

projeto de execução de VIA e sintetizado no cap.3

do edifício/frações.  

m do cais da estação para nascente são previstas ba

todo o seu comprimento, ao nível dos carris, tal como já sucede no troço atualmente existente

benefício dos passageiros que se encontram a aguardar na plataforma. Dado o aumento da plataforma a 

acústicas será ligeiramente alterada para acomodar a plataforma a executar, 

também apresentado no Anexo 4.3 do Volume Anexos

9900). 

18. Considerar a possibilidade de introdução de filtros nos Poços de Ventilação.  

Esta medida aplica-se aos Lote 1 e 2 (Rato/Santos/Cais do Sodré) da Empreitada 

de Prolongamento das Linhas Amarela e Verde. 

Fase Prévia à Execução da Obra 

19. Efetuar medições dos níveis estáticos nas captações mencionadas com as referências 1; 2; 3; 7 e 9 

(referidas no Anexo 3 dos Elementos Adicionais ao EIA) com o objetivo de caracterizar a situação de referência 

(anterior à obra) de modo a permitir avaliar eventuais impactes das escavações no rebaixamento dos n

estáticos das captações privadas mais próximas. Com vista a essa avaliação, deverá estender

níveis também, à fase de obra. Deverão ser previstas medidas de minimização/compensação de eventuais 

impactes, para o caso em que se venha a verificar a ocorrência de rebaixamento dos níveis imputáveis aos 

Esta medida aplica-se ao Lote 1 (Rato/Santos) da Empreitada de Prolongamento 

obra, os limites do aterro da Boavista, de modo a melhor limitar a área onde 

podem ocorrer as situações de solos e rochas contaminados. Esta aferição deverá ser feita através da 

concretização do plano de sondagens que será implementado na fase de Projeto de Execução. Durante estas 

sondagens efetuar análises aos solos de modo a fazer uma primeira identificação de zonas com ocorrência de 

situações de solos contaminados. Estas análises deverão seguir o definido no capítulo da monitorização.

Esta medida aplica-se ao Lote 2 (Santos/Cais do Sodré)) da Empreitada de 

Prolongamento das Linhas Amarela e Verde. 
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medida anterior, a seleção do tipo de Via e método de 

da transmissão de vibrações e ruído estrutural aos edifícios induzida 

projeto de execução de VIA e sintetizado no cap.3-ponto 3.4) e com 

são previstas barreiras acústicas em 

todo o seu comprimento, ao nível dos carris, tal como já sucede no troço atualmente existente e com vista 

Dado o aumento da plataforma a 

acústicas será ligeiramente alterada para acomodar a plataforma a executar, 

do Volume Anexos 

se aos Lote 1 e 2 (Rato/Santos/Cais do Sodré) da Empreitada 

encionadas com as referências 1; 2; 3; 7 e 9 

(referidas no Anexo 3 dos Elementos Adicionais ao EIA) com o objetivo de caracterizar a situação de referência 

(anterior à obra) de modo a permitir avaliar eventuais impactes das escavações no rebaixamento dos níveis 

estáticos das captações privadas mais próximas. Com vista a essa avaliação, deverá estender-se a medição dos 

níveis também, à fase de obra. Deverão ser previstas medidas de minimização/compensação de eventuais 

verificar a ocorrência de rebaixamento dos níveis imputáveis aos 

se ao Lote 1 (Rato/Santos) da Empreitada de Prolongamento 

obra, os limites do aterro da Boavista, de modo a melhor limitar a área onde 

podem ocorrer as situações de solos e rochas contaminados. Esta aferição deverá ser feita através da 

e Execução. Durante estas 

sondagens efetuar análises aos solos de modo a fazer uma primeira identificação de zonas com ocorrência de 

situações de solos contaminados. Estas análises deverão seguir o definido no capítulo da monitorização. 

se ao Lote 2 (Santos/Cais do Sodré)) da Empreitada de 
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III-21. Divulgar o programa de execução das obras à população interessada, designadamente à população 

residente na área envolvente. A informação disponibilizada deve incluir o objetivo, a natureza, a localização da 

obra, as principais ações a realizar, respetiva calendarização e eventuais afetações à população, 

designadamente a afetação das acessibilidades.

O ML estabeleceu um Plano de Comunicação específico 

circular – para divulgação do projeto e do programa de execução à população interessada e outras partes 

interessadas. Este Plano de Comunicação do ML articula

integrado no Sistema Gestão Ambiental a implementar Obra. 

O Plano, que se inclui no Anexo 10.5 

respetivos fluxos de comunicação, correspondendo o plano de

da Linha Circular um anexo a este.

III-22. Implementar um mecanismo de atendimento ao público para esclarecimento de dúvidas e atendimento 

de eventuais reclamações. 

Esta medida encontra-se contemplada Plano de Co

da linha circular – integrado no Plano de Comunicação da Obra do Lote 3 e que se apresenta no 

do Volume Anexos. 

III-23. Realizar ações de formação e de sensibilização ambiental para os trab

envolvidos na execução das obras relativamente às ações suscetíveis de causar impactes ambientais e às 

medidas de minimização a implementar, designadamente normas e cuidados a ter no decurso dos trabalhos 

(incluído no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra).

Esta medida faz parte das obrigações do empreiteiro, estando por isso incluída no Plano 

Gestão Ambiental (Anexo 10.1 do Volume

O Plano de Formação e Sensibilização é apresentado no 

Plano prevê diferentes ações a todos os

forma a adequá-las ás diferentes funções e responsabilidades, 

Responsáveis de Produção / Adjuntos Responsável de Produção; 

Frente e Restantes colaboradores

III-24. Elaborar um Plano de Trabalhos de todos os trabalhos afetos à empreitada e que inclua, outros aspetos 

relevantes da empreitada. 

Esta medida faz parte das obrigações do empreiteiro, estando por isso incluída no Plano 

Gestão Ambiental (Anexo 10.1 do Volume

O Plano de Trabalhos é apresentado no

 

21. Divulgar o programa de execução das obras à população interessada, designadamente à população 

envolvente. A informação disponibilizada deve incluir o objetivo, a natureza, a localização da 

obra, as principais ações a realizar, respetiva calendarização e eventuais afetações à população, 

designadamente a afetação das acessibilidades. 

um Plano de Comunicação específico - Relações Públicas no âmbito das obras da linha 

para divulgação do projeto e do programa de execução à população interessada e outras partes 

interessadas. Este Plano de Comunicação do ML articula-se com o Plano de Comunicação do ACE Construtor, 

integrado no Sistema Gestão Ambiental a implementar Obra.  

Anexo 10.5 do Volume Anexos, detalha as comunicações externas e internas e 

respetivos fluxos de comunicação, correspondendo o plano de comunicação específico do ML

um anexo a este. 

22. Implementar um mecanismo de atendimento ao público para esclarecimento de dúvidas e atendimento 

se contemplada Plano de Comunicação do ML - Relações Públicas no âmbito das obras 

integrado no Plano de Comunicação da Obra do Lote 3 e que se apresenta no 

23. Realizar ações de formação e de sensibilização ambiental para os trab

envolvidos na execução das obras relativamente às ações suscetíveis de causar impactes ambientais e às 

medidas de minimização a implementar, designadamente normas e cuidados a ter no decurso dos trabalhos 

panhamento Ambiental da Obra). 

Esta medida faz parte das obrigações do empreiteiro, estando por isso incluída no Plano 

do Volume Anexos deste RECAPE).  

O Plano de Formação e Sensibilização é apresentado no Anexo 10.6 do Volume 

a todos os intervenientes na Empreitada e abrangendo os subempreiteiros, 

las ás diferentes funções e responsabilidades, nomeadamente Direção de Obra; 

Responsáveis de Produção / Adjuntos Responsável de Produção; Encarregados Gerais / Responsáveis de 

Restantes colaboradores, além de ações específicas ao Responsável do Parque de Resíduos

Trabalhos de todos os trabalhos afetos à empreitada e que inclua, outros aspetos 

Esta medida faz parte das obrigações do empreiteiro, estando por isso incluída no Plano 

do Volume Anexos deste RECAPE) e das obrigações a cumprir. 

O Plano de Trabalhos é apresentado no Anexo 3.7 do Volume Anexos deste RECAPE.
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21. Divulgar o programa de execução das obras à população interessada, designadamente à população 

envolvente. A informação disponibilizada deve incluir o objetivo, a natureza, a localização da 

obra, as principais ações a realizar, respetiva calendarização e eventuais afetações à população, 

Relações Públicas no âmbito das obras da linha 

para divulgação do projeto e do programa de execução à população interessada e outras partes 

no de Comunicação do ACE Construtor, 

do Volume Anexos, detalha as comunicações externas e internas e 

comunicação específico do ML para as Obras 

22. Implementar um mecanismo de atendimento ao público para esclarecimento de dúvidas e atendimento 

Relações Públicas no âmbito das obras 

integrado no Plano de Comunicação da Obra do Lote 3 e que se apresenta no Anexo 10.5 

23. Realizar ações de formação e de sensibilização ambiental para os trabalhadores e encarregados 

envolvidos na execução das obras relativamente às ações suscetíveis de causar impactes ambientais e às 

medidas de minimização a implementar, designadamente normas e cuidados a ter no decurso dos trabalhos 

Esta medida faz parte das obrigações do empreiteiro, estando por isso incluída no Plano e Programa de 

 Anexos deste RECAPE. Este 

intervenientes na Empreitada e abrangendo os subempreiteiros, e de 

nomeadamente Direção de Obra; 

Encarregados Gerais / Responsáveis de 

Responsável do Parque de Resíduos. 

Trabalhos de todos os trabalhos afetos à empreitada e que inclua, outros aspetos 

Esta medida faz parte das obrigações do empreiteiro, estando por isso incluída no Plano e Programa de 

este RECAPE) e das obrigações a cumprir.  

Anexos deste RECAPE. 
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III-25. Implementar o Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra, constituído pelo planeamento de todos 

os elementos das obras, identificação e pormenorização das medidas de minimização a implementar na fase da 

execução das obras, e respetiva calendarização.

Esta medida faz parte das obrigações do empreiteiro. O Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra 

nesta empreitada e conforme requisito do caderno de encargos do ML designado como Plano e Programa 

de Gestão Ambiental (Anexo 10.1 do Volume

execução da empreitada. 

III-26. Reutilizar, de preferência no projeto, as terras sobrantes d

e que os materiais tenham características geotécnicas adequadas, podem ser utilizadas em obras 

geograficamente próximas onde haja necessidade de aterro. O depósito definitivo das terras em vazadouro 

deverá ser feito em último recurso de modo a diminuir os impactes negativos relacionados com o transporte e 

deposição daquelas terras. Neste caso, as terras sobrantes devem ser utilizadas preferencialmente na 

recuperação ambiental e paisagística de explorações e/ou 

O projeto em análise relativo à construção dos dois novos viadutos do Campo Gr

em 16,5 m da Estação Campo Grande para nascente, desenvolve

arruamentos, que constituem espaços impermeabi

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

espaços verdes de enquadramento às v

poente do novo Viaduto VL2.  

Também as movimentações de terras estarão apenas associadas às escavações 

(após levantamento de pavimentos existentes)

dos viadutos tratam-se de fundações indiretas por estacas encabeçadas por um maciço de fundação, 

enquanto que na estação as fundações dos pilares que suportam o alargamento para nascente serão 

materializadas através de maciços que encabeçam um conjunto de microestacas

e 3.2). Refere-se ainda a execução de uma pequena rampa de acesso em escavação (cap.3

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

superficiais, compostas por aterros contemporâneos, para a execução

(encabeçamento das estacas ou microestacas)

uma profundidade média de escavação de 4

Avenida Padre Cruz) e de 6,5 m no pilar 

Em profundidade, a afetação das formações geológicas faz

de diâmetro para cada um dos maciços de fundação dos 

Viaduto 2 (VL2)), cuja profundidade varia entre 

VL1. 

 

25. Implementar o Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra, constituído pelo planeamento de todos 

cação e pormenorização das medidas de minimização a implementar na fase da 

execução das obras, e respetiva calendarização. 

Esta medida faz parte das obrigações do empreiteiro. O Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra 

isito do caderno de encargos do ML designado como Plano e Programa 

do Volume Anexos deste RECAPE) e que será implementado durante a 

26. Reutilizar, de preferência no projeto, as terras sobrantes da escavação. As restantes, sempre que possível 

e que os materiais tenham características geotécnicas adequadas, podem ser utilizadas em obras 

geograficamente próximas onde haja necessidade de aterro. O depósito definitivo das terras em vazadouro 

feito em último recurso de modo a diminuir os impactes negativos relacionados com o transporte e 

deposição daquelas terras. Neste caso, as terras sobrantes devem ser utilizadas preferencialmente na 

recuperação ambiental e paisagística de explorações e/ou pedreiras. 

O projeto em análise relativo à construção dos dois novos viadutos do Campo Grande e ao prolongamento 

Campo Grande para nascente, desenvolve-se em meio urbano sobre pavimentos e 

arruamentos, 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 Avenida Padre Cruz, na zona mais a

movimentações de terras estarão apenas associadas às escavações para a abertura de fundações 

(após levantamento de pavimentos existentes) dos viadutos e da estação. No caso dos pilares e encontros 

se de fundações indiretas por estacas encabeçadas por um maciço de fundação, 

as fundações dos pilares que suportam o alargamento para nascente serão 

maciços que encabeçam um conjunto de microestacas (cap.3-pontos 3.1.1.3, 3.1.2.3 

se ainda a execução de uma pequena rampa de acesso em escavação (cap.3

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

or aterros contemporâneos, para a execução dos maciços de fundação 

(encabeçamento das estacas ou microestacas) dos pilares (e cujas áreas variam entre 36

ação de 4 m, com um mínimo de 3 m no pilar VL2-P11 (en

adre Cruz) e de 6,5 m no pilar VL2-P9.  

Em profundidade, a afetação das formações geológicas faz-se por via da furação de estacas de 1,0 ou 1,2 m 

maciços de fundação dos pilares (4 pilares no Viaduto 1

Viaduto 2 (VL2)), cuja profundidade varia entre 22,2 m e 30,8 m no viaduto VL2 e 15,8 m a 24,2
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25. Implementar o Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra, constituído pelo planeamento de todos 

cação e pormenorização das medidas de minimização a implementar na fase da 

Esta medida faz parte das obrigações do empreiteiro. O Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra foi 

isito do caderno de encargos do ML designado como Plano e Programa 

) e que será implementado durante a 

a escavação. As restantes, sempre que possível 

e que os materiais tenham características geotécnicas adequadas, podem ser utilizadas em obras 

geograficamente próximas onde haja necessidade de aterro. O depósito definitivo das terras em vazadouro 

feito em último recurso de modo a diminuir os impactes negativos relacionados com o transporte e 

deposição daquelas terras. Neste caso, as terras sobrantes devem ser utilizadas preferencialmente na 

ande e ao prolongamento 

se em meio urbano sobre pavimentos e 

lizados, 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 

Padre Cruz, na zona mais a 

para a abertura de fundações 

dos viadutos e da estação. No caso dos pilares e encontros 

se de fundações indiretas por estacas encabeçadas por um maciço de fundação, 

as fundações dos pilares que suportam o alargamento para nascente serão 

pontos 3.1.1.3, 3.1.2.3 

se ainda a execução de uma pequena rampa de acesso em escavação (cap.3-ponto 3.1.2.4). 

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

dos maciços de fundação 

(e cujas áreas variam entre 36 m
2
 e 48 m

2
 e com 

P11 (entre as faixas da 

de estacas de 1,0 ou 1,2 m 

pilares (4 pilares no Viaduto 1 (VL1) e 14 pilares no 

m a 24,2 m no Viaduto 
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Também os aterros em obra são reduzidos pelas soluções estruturais adotadas para os encontros, 

correspondendo no essencial aos aterros dos maciços de fundação 

microestacas). 

Os volumes de terras movimentadas

intervenções, sendo apenas uma pequena parte dos materiais incorporad

1.700 m
3
) e o restante (cerca de 4.500

Tanto a reutilização de solos em obra 

encaminhamento a destino final 

acordo com os resultados do plano de amostragem 

e legislação em vigor (Decreto-lei 

se apresentam no Anexo 7.  

Assim, e de acordo com os resultados 

em obra do mesmo produtor. O

resultantes de atividade de construção inte

abrangidos em 17 05 03) maioritariamente 

poderão ser utilizados como terras de cobertura numa 

III-27. Prever a colocação de barreiras para minimizar a dispersão de partículas e lamas e a rega da área de 

circulação, de forma a minimizar a afetação das ocorrências patrimoniais, nomeadamente nos bens imóveis 

classificados ou em vias de classificação.

Não aplicável a este projeto. Esta medida aplica

de Prolongamento das Linhas Amarela e Verde.

III-28. Prever a execução de sondagens arqueológicas prévias de 

afetação à superfície, nomeadamente nos poços de acesso e estações a construir.

Conforme o Relatório do descritor Património Cultural apresentado no 

RECAPE, na área do projeto do Lote 3

A aplicação desta medida da DIA é sobretudo destinada ao Lote 1, que se desenvolve em túnel e sob uma 

zona da cidade com vários edifícios de património arquitetónico. 

III-29. Elaborar um plano para tod

representação cartográfica do local de implantação dos estaleiros, dos corredores de acesso das maquinarias, 

das zonas a intervencionar e dos valores patrimoniais a preservar.

Conforme o Relatório do descritor Património Cultural é apresentado no 

RECAPE, os valores patrimoniais a ter em conta no âmbito da obra, correspondem ao conjunto azulejar que 

integra o interior da Estação Campo Grande e os pilares dos viadutos a poente e a nascente da estação. 

 

Também os aterros em obra são reduzidos pelas soluções estruturais adotadas para os encontros, 

al aos aterros dos maciços de fundação (encabeçamento das estacas e 

Os volumes de terras movimentadas (cap.3-ponto3.6) são assim muito reduzidos dado o caráter pontual das 

intervenções, sendo apenas uma pequena parte dos materiais incorporados na própria obra (cerca de 

) e o restante (cerca de 4.500 m
3
) a conduzir a destino final autorizado.  

Tanto a reutilização de solos em obra (avaliação da compatibilidade com o uso urbano

encaminhamento a destino final (admissibilidade em aterro de inertes, resíduos não perigosos) 

do plano de amostragem realizado à qualidade dos solos 

lei n.º 102-D/2020, de 10 de dezembro, em vigor a 1 de julho de 

e de acordo com os resultados obtidos, maioritariamente os solos poderão s

. Os solos não reutilizados e a levar a destino final 

resultantes de atividade de construção integram-se na classificação LER 17 05

maioritariamente serão encaminhados a aterro de resíduos não perigosos, onde 

como terras de cobertura numa operação de valorização de resíduos.

27. Prever a colocação de barreiras para minimizar a dispersão de partículas e lamas e a rega da área de 

circulação, de forma a minimizar a afetação das ocorrências patrimoniais, nomeadamente nos bens imóveis 

ificados ou em vias de classificação. 

Esta medida aplica-se aos Lote 1 e 2 (Rato/Santos/Cais do Sodré) da Empreitada 

de Prolongamento das Linhas Amarela e Verde. 

28. Prever a execução de sondagens arqueológicas prévias de diagnóstico complementar nas áreas de 

afetação à superfície, nomeadamente nos poços de acesso e estações a construir. 

Relatório do descritor Património Cultural apresentado no Anexo 5.1

RECAPE, na área do projeto do Lote 3, esta situação não foi identificada como necessária.

A aplicação desta medida da DIA é sobretudo destinada ao Lote 1, que se desenvolve em túnel e sob uma 

zona da cidade com vários edifícios de património arquitetónico.  

29. Elaborar um plano para todas as ações a serem desenvolvidas em fase de obra, nomeadamente com a 

representação cartográfica do local de implantação dos estaleiros, dos corredores de acesso das maquinarias, 

das zonas a intervencionar e dos valores patrimoniais a preservar. 

Relatório do descritor Património Cultural é apresentado no Anexo 5.1

RECAPE, os valores patrimoniais a ter em conta no âmbito da obra, correspondem ao conjunto azulejar que 

Campo Grande e os pilares dos viadutos a poente e a nascente da estação. 
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Também os aterros em obra são reduzidos pelas soluções estruturais adotadas para os encontros, 

(encabeçamento das estacas e 

assim muito reduzidos dado o caráter pontual das 

os na própria obra (cerca de 

avaliação da compatibilidade com o uso urbano), como o 

, resíduos não perigosos) será feito de 

à qualidade dos solos e com as normas da APA 

, em vigor a 1 de julho de 2021) e que 

maioritariamente os solos poderão ser utilizados em obra ou 

s solos não reutilizados e a levar a destino final (resíduos não perigosos 

05 04 – Solos e rochas não 

aterro de resíduos não perigosos, onde 

operação de valorização de resíduos.  

27. Prever a colocação de barreiras para minimizar a dispersão de partículas e lamas e a rega da área de 

circulação, de forma a minimizar a afetação das ocorrências patrimoniais, nomeadamente nos bens imóveis 

se aos Lote 1 e 2 (Rato/Santos/Cais do Sodré) da Empreitada 

diagnóstico complementar nas áreas de 

Anexo 5.1 do Volume Anexos deste 

, esta situação não foi identificada como necessária. 

A aplicação desta medida da DIA é sobretudo destinada ao Lote 1, que se desenvolve em túnel e sob uma 

as as ações a serem desenvolvidas em fase de obra, nomeadamente com a 

representação cartográfica do local de implantação dos estaleiros, dos corredores de acesso das maquinarias, 

Anexo 5.1 do Volume Anexos deste 

RECAPE, os valores patrimoniais a ter em conta no âmbito da obra, correspondem ao conjunto azulejar que 

Campo Grande e os pilares dos viadutos a poente e a nascente da estação.  
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Os pilares dos viadutos existentes não sofrem qualquer intervenção, mas decorrendo a obra na sua 

adjacência, propõe-se que a sua execução tenha em conta a sua presença e os cuidados 

não afetação dos azulejos e em caso de algum dano, que os mesmos sejam repostos no final da obra. 

Os pilares dos novos viadutos, em adjacência aos existentes, terão também um tratamento exterior idêntico 

aos existentes, através da aplicação de uma métrica de azulejos conforme pormenor que consta do projeto 

de Arquitetura e já apresentado na resposta à Medida III

A outra situação a ter em conta em obra e conforme também já referido na resposta à Medida III

respeito ao interior da Estação Campo Grande, onde existem nalguns locais, revestimentos das paredes por 

azulejos de Eduardo Nery. 

Como já referido o acesso à nova sala de baterias deverá ser realizado pela porta

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 re

desenhados ou pintados suscetíveis de terem de serem reproduzidos em novas peças cerâmicas. No entanto, 

se necessário, deverá ser mantida estreita colaboração com o respe

Sant´Anna, Lisboa, que foi o fabricante dos azulejos originais.

O Acompanhamento Arqueológico da Obra acompanhará estas situações, conforme se define nas medidas 

do relatório do Património (Anexo 5.1

Ambiental em Obra (Anexo 10.1 Volume

A Carta Síntese de Condicionantes que integra também a informação relativa ao património e aos estaleiros e 

acessos (VDCG TXD PE AMB LT3 000 DW 49009), assinala assim também

pilares dos viadutos existentes a condicionar/proteger em obra. 

III-30. Realizar um programa de ação de formação/sensibilização patrimonial dirigido aos trabalhadores e 

responsáveis envolvidos na execução da empreitada

minimização previstas, sobre a importância e sensibilidade arqueológica das áreas de intervenção e zonas 

envolventes e quais os cuidados a ter com a gestão e proteção do património cultural referenciado.

Esta medida faz parte das obrigações do empreiteiro. O Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra 

constitui o Anexo 10.1 do Volume Anexos deste RECAPE

no Anexo 10.6.  

  

 

Os pilares dos viadutos existentes não sofrem qualquer intervenção, mas decorrendo a obra na sua 

se que a sua execução tenha em conta a sua presença e os cuidados 

não afetação dos azulejos e em caso de algum dano, que os mesmos sejam repostos no final da obra. 

Os pilares dos novos viadutos, em adjacência aos existentes, terão também um tratamento exterior idêntico 

ação de uma métrica de azulejos conforme pormenor que consta do projeto 

de Arquitetura e já apresentado na resposta à Medida III-7, para onde se remete.  

A outra situação a ter em conta em obra e conforme também já referido na resposta à Medida III

Campo Grande, onde existem nalguns locais, revestimentos das paredes por 

nova sala de baterias deverá ser realizado pela porta existente,

rgamento 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 

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, 

streita colaboração com o respetivo executor, a cerâmica Fábrica 

, que foi o fabricante dos azulejos originais. 

O Acompanhamento Arqueológico da Obra acompanhará estas situações, conforme se define nas medidas 

Anexo 5.1 do Volume Anexos deste RECAPE) e no Plano de Acompanhamento 

Volume Anexos deste RECAPE). 

que integra também a informação relativa ao património e aos estaleiros e 

AMB LT3 000 DW 49009), assinala assim também as medidas cautelares relativas aos 

pilares dos viadutos existentes a condicionar/proteger em obra.  

30. Realizar um programa de ação de formação/sensibilização patrimonial dirigido aos trabalhadores e 

responsáveis envolvidos na execução da empreitada, com informação relativamente às medidas de 

minimização previstas, sobre a importância e sensibilidade arqueológica das áreas de intervenção e zonas 

envolventes e quais os cuidados a ter com a gestão e proteção do património cultural referenciado.

dida faz parte das obrigações do empreiteiro. O Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra 

Anexos deste RECAPE e o Plano de Formação e Sensibilização Ambiental
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Os pilares dos viadutos existentes não sofrem qualquer intervenção, mas decorrendo a obra na sua 

se que a sua execução tenha em conta a sua presença e os cuidados necessários para a 

não afetação dos azulejos e em caso de algum dano, que os mesmos sejam repostos no final da obra.  

Os pilares dos novos viadutos, em adjacência aos existentes, terão também um tratamento exterior idêntico 

ação de uma métrica de azulejos conforme pormenor que consta do projeto 

A outra situação a ter em conta em obra e conforme também já referido na resposta à Medida III-7, diz 

Campo Grande, onde existem nalguns locais, revestimentos das paredes por 

existente, sendo necessário 

rgamento 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 

mover não contêm quaisquer motivos 

desenhados ou pintados suscetíveis de terem de serem reproduzidos em novas peças cerâmicas. No entanto, 

tivo executor, a cerâmica Fábrica 

O Acompanhamento Arqueológico da Obra acompanhará estas situações, conforme se define nas medidas 

Anexos deste RECAPE) e no Plano de Acompanhamento 

que integra também a informação relativa ao património e aos estaleiros e 

as medidas cautelares relativas aos 

30. Realizar um programa de ação de formação/sensibilização patrimonial dirigido aos trabalhadores e 

, com informação relativamente às medidas de 

minimização previstas, sobre a importância e sensibilidade arqueológica das áreas de intervenção e zonas 

envolventes e quais os cuidados a ter com a gestão e proteção do património cultural referenciado. 

dida faz parte das obrigações do empreiteiro. O Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra 

Plano de Formação e Sensibilização Ambiental 
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III-31. Realizar a prospeção arqueológica das 

caminhos de acesso à obra, zonas imersas, caso as mesmas se encontrem fora das áreas prospetadas nessa fase 

ou que tivessem apresentado ausência de visibilidade do solo.

Esta medida faz parte das obrigações do empreiteiro, estando por isso incluída no Plano 

Gestão Ambiental (Anexo 10.1 do Volume

O Relatório do descritor Património Cultural apresentado no 

inclui esta mesma medida, no que se refere às áreas com ausência de visibilidade. 

III-32. Apresentar um levantamento do estado de conservação interior e exterior do património arquitetónico 

localizado numa faixa de 60 m centrada a eixo dos t

m. 

Conforme o Relatório do descritor Património Cultural apresentado no 

RECAPE e o desenho VDCG TXD 

projeto, não existe qualquer património arquitetónico numa faixa de 60 m ao eixo dos viadutos a construir. A 

Estação Campo Grande, cujo cais da atual Linha Verde será prolongado em 16,5 m para nascente terá o 

devido levantamento do estado de conservação no âmbito do Plano de Instrumentação 

(Anexo 10.3 do Volume Anexos).

Os valores patrimoniais a ter em conta no âmbito da obra, correspondem ao conjunto azulejar que integra o 

interior da Estação Campo Grande e os pilares dos viadutos a poente e a nascente da estação. 

Os pilares dos viadutos existentes não sofrem qualquer intervenção, mas decorrendo a obra na sua 

adjacência, propõe-se que a sua execução tenha em conta a sua presença e os cuidados 

não afetação dos azulejos e em caso de algum dano, que os mesmos sejam repostos no final da obra. 

Os pilares dos novos viadutos, em adjacência aos existentes, terão também um tratamento exterior idêntico 

aos existentes, através da aplicação de uma métrica de azulejos conforme pormenor que consta do projeto 

de Arquitetura e já apresentado na resposta à Medida III

Face à Estação Campo Grande e aos painéis de azulejos que integram o seu interior e os pilares dos via

existentes, a nascente e a poente da estação, será assegurada a sua salvaguarda no âmbito do 

acompanhamento arqueológico da obra.

III-33. Efetuar a escavação arqueológica integral, dos contextos ou vestígios arqueológicos, na área do túnel a 

céu aberto, a qual deverá ainda prever uma primeira fase de diagnóstico, para definição e caracterização das 

sequências estratigráficas, a ter lugar sob a forma de sondagens arqueológicas.

Não aplicável a este projeto. Esta medida aplica

Prolongamento das Linhas Amarela e Verde.

 

31. Realizar a prospeção arqueológica das zonas de estaleiro, manchas de empréstimo e depósito de terras, 

caminhos de acesso à obra, zonas imersas, caso as mesmas se encontrem fora das áreas prospetadas nessa fase 

ou que tivessem apresentado ausência de visibilidade do solo. 

das obrigações do empreiteiro, estando por isso incluída no Plano 

do Volume Anexos deste RECAPE) e das obrigações a cumprir. 

O Relatório do descritor Património Cultural apresentado no Anexo 5.1 do Volume

inclui esta mesma medida, no que se refere às áreas com ausência de visibilidade. 

32. Apresentar um levantamento do estado de conservação interior e exterior do património arquitetónico 

localizado numa faixa de 60 m centrada a eixo dos traçados e onde a profundidade dos túneis seja inferior a 25 

Relatório do descritor Património Cultural apresentado no Anexo 5.1

nho VDCG TXD PE AMB LT3 000 DW 49008 relativo ao Património existente na escala de 

projeto, não existe qualquer património arquitetónico numa faixa de 60 m ao eixo dos viadutos a construir. A 

Campo Grande, cujo cais da atual Linha Verde será prolongado em 16,5 m para nascente terá o 

tamento do estado de conservação no âmbito do Plano de Instrumentação 

do Volume Anexos). 

Os valores patrimoniais a ter em conta no âmbito da obra, correspondem ao conjunto azulejar que integra o 

Campo Grande e os pilares dos viadutos a poente e a nascente da estação. 

Os pilares dos viadutos existentes não sofrem qualquer intervenção, mas decorrendo a obra na sua 

se que a sua execução tenha em conta a sua presença e os cuidados 

não afetação dos azulejos e em caso de algum dano, que os mesmos sejam repostos no final da obra. 

Os pilares dos novos viadutos, em adjacência aos existentes, terão também um tratamento exterior idêntico 

ação de uma métrica de azulejos conforme pormenor que consta do projeto 

de Arquitetura e já apresentado na resposta à Medida III-7, para onde se remete.  

Campo Grande e aos painéis de azulejos que integram o seu interior e os pilares dos via

existentes, a nascente e a poente da estação, será assegurada a sua salvaguarda no âmbito do 

acompanhamento arqueológico da obra. 

33. Efetuar a escavação arqueológica integral, dos contextos ou vestígios arqueológicos, na área do túnel a 

to, a qual deverá ainda prever uma primeira fase de diagnóstico, para definição e caracterização das 

sequências estratigráficas, a ter lugar sob a forma de sondagens arqueológicas. 

Esta medida aplica-se ao Lote 2 (Santos/Cais do Sodré) da Empreitada de 

Prolongamento das Linhas Amarela e Verde. 
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zonas de estaleiro, manchas de empréstimo e depósito de terras, 

caminhos de acesso à obra, zonas imersas, caso as mesmas se encontrem fora das áreas prospetadas nessa fase 

das obrigações do empreiteiro, estando por isso incluída no Plano e Programa de 

Anexos deste RECAPE) e das obrigações a cumprir.  

do Volume Anexos deste RECAPE, 

inclui esta mesma medida, no que se refere às áreas com ausência de visibilidade.  

32. Apresentar um levantamento do estado de conservação interior e exterior do património arquitetónico 

raçados e onde a profundidade dos túneis seja inferior a 25 

Anexo 5.1 do Volume Anexos deste 

Património existente na escala de 

projeto, não existe qualquer património arquitetónico numa faixa de 60 m ao eixo dos viadutos a construir. A 

Campo Grande, cujo cais da atual Linha Verde será prolongado em 16,5 m para nascente terá o 

tamento do estado de conservação no âmbito do Plano de Instrumentação e Observação 

Os valores patrimoniais a ter em conta no âmbito da obra, correspondem ao conjunto azulejar que integra o 

Campo Grande e os pilares dos viadutos a poente e a nascente da estação.  

Os pilares dos viadutos existentes não sofrem qualquer intervenção, mas decorrendo a obra na sua 

se que a sua execução tenha em conta a sua presença e os cuidados necessários para a 

não afetação dos azulejos e em caso de algum dano, que os mesmos sejam repostos no final da obra.  

Os pilares dos novos viadutos, em adjacência aos existentes, terão também um tratamento exterior idêntico 

ação de uma métrica de azulejos conforme pormenor que consta do projeto 

 

Campo Grande e aos painéis de azulejos que integram o seu interior e os pilares dos viadutos 

existentes, a nascente e a poente da estação, será assegurada a sua salvaguarda no âmbito do 

33. Efetuar a escavação arqueológica integral, dos contextos ou vestígios arqueológicos, na área do túnel a 

to, a qual deverá ainda prever uma primeira fase de diagnóstico, para definição e caracterização das 

do Sodré) da Empreitada de 
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III-34. Prever que o acompanhamento arqueológico a executar seja efetuado de modo efetivo, continuado e 

direto por um arqueólogo em cada frente de trabalho sempre que as ações inerentes à

não sejam sequenciais mas simultâneas.

Esta medida faz parte das obrigações do empreiteiro, estando por isso incluída no Plano 

Gestão Ambiental (Anexo 10.1 do Volume Anexos deste RECAPE) e das obrigações a cumprir. 

O Relatório do descritor Património Cultural apresentado no 

inclui esta mesma medida. 

III-35. Para a zona ribeirinha a equipa de arqueologia deve integrar arqueólogos com experiência comprovada 

na vertente náutica e subaquática bem como um elemento de conservação e restauro, especializado na área do 

tratamento e conservação de espólio resultante de meio submerso. Toda a equipa deve estar dimensionada de 

acordo com os trabalhos previstos efetuar.

Não aplicável a este projeto. Esta medida aplica

Prolongamento das Linhas Amarela e Verde.

7.3.3 Fase de Construção 

III-36. Limitar a afetação da ocupação do solo, em qualquer das áreas com intervenções à superfície, 

minimizando a alteração do edificado existente.

Esta medida faz parte das obrigações do empreiteiro, estando por isso incluída no Plano 

Gestão Ambiental (Anexo 10.1 do Volume Anexos deste RECAPE) e 

apresentadas no Anexo 5 do referido PPGA

Toda a área de intervenção, conforme planeamento apresentado das áreas de estaleiro e a afetar à 

construção (ver Desenho VDCG TXD PE AMB LT3 000 DW 49003 

de Estaleiro, incluído no Anexo 3.6), se

medida e de forma a proteger todas as instalações e impedir a entrada de pessoas estranhas à Obra.

A vedação a instalar será construída por painéis de rede do tipo “Bekaert” ou por chapa zincada,

metálicos com 2,00 m de altura, espaçados de 2,50 m, exceto nos inícios, finais, cantos e sempre que o 

terreno o justifique, em que estes serão travados. Sendo que, para o caso das “Bekaert”, sempre que se 

justifique, os painéis serão revestidos com rede sombra na cor verde de malha apertada.

A Memória Descritiva da Organização dos Estaleiros

no ponto 4.1.1.8 e apresentando em anexo os desenhos com os pormenores destas vedações e a indic

dos locais (zonas de estaleiro e de frentes

  

 

34. Prever que o acompanhamento arqueológico a executar seja efetuado de modo efetivo, continuado e 

direto por um arqueólogo em cada frente de trabalho sempre que as ações inerentes à 

não sejam sequenciais mas simultâneas. 

Esta medida faz parte das obrigações do empreiteiro, estando por isso incluída no Plano 

do Volume Anexos deste RECAPE) e das obrigações a cumprir. 

elatório do descritor Património Cultural apresentado no Anexo 5.1 do Volume Anexos deste RECAPE, 

35. Para a zona ribeirinha a equipa de arqueologia deve integrar arqueólogos com experiência comprovada 

baquática bem como um elemento de conservação e restauro, especializado na área do 

tratamento e conservação de espólio resultante de meio submerso. Toda a equipa deve estar dimensionada de 

acordo com os trabalhos previstos efetuar. 

Esta medida aplica-se ao Lote 2 (Santos/Cais do Sodré) da Empreitada de 

Prolongamento das Linhas Amarela e Verde. 

36. Limitar a afetação da ocupação do solo, em qualquer das áreas com intervenções à superfície, 

teração do edificado existente. 

Esta medida faz parte das obrigações do empreiteiro, estando por isso incluída no Plano 

do Volume Anexos deste RECAPE) e especificamente nas medidas 

5 do referido PPGA.  

Toda a área de intervenção, conforme planeamento apresentado das áreas de estaleiro e a afetar à 

DCG TXD PE AMB LT3 000 DW 49003 no Volume de Peças Desenhadas

), será aliás previamente vedada, assegurando o cumprimento desta 

de forma a proteger todas as instalações e impedir a entrada de pessoas estranhas à Obra.

A vedação a instalar será construída por painéis de rede do tipo “Bekaert” ou por chapa zincada,

metálicos com 2,00 m de altura, espaçados de 2,50 m, exceto nos inícios, finais, cantos e sempre que o 

terreno o justifique, em que estes serão travados. Sendo que, para o caso das “Bekaert”, sempre que se 

dos com rede sombra na cor verde de malha apertada.

Memória Descritiva da Organização dos Estaleiros é apresentada no anexo já referido e

no ponto 4.1.1.8 e apresentando em anexo os desenhos com os pormenores destas vedações e a indic

zonas de estaleiro e de frentes de obra) onde será utilizada cada uma das vedações.
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34. Prever que o acompanhamento arqueológico a executar seja efetuado de modo efetivo, continuado e 

 realização do Projeto 

Esta medida faz parte das obrigações do empreiteiro, estando por isso incluída no Plano e Programa de 

do Volume Anexos deste RECAPE) e das obrigações a cumprir.  

do Volume Anexos deste RECAPE, 

35. Para a zona ribeirinha a equipa de arqueologia deve integrar arqueólogos com experiência comprovada 

baquática bem como um elemento de conservação e restauro, especializado na área do 

tratamento e conservação de espólio resultante de meio submerso. Toda a equipa deve estar dimensionada de 

se ao Lote 2 (Santos/Cais do Sodré) da Empreitada de 

36. Limitar a afetação da ocupação do solo, em qualquer das áreas com intervenções à superfície, 

Esta medida faz parte das obrigações do empreiteiro, estando por isso incluída no Plano e Programa de 

especificamente nas medidas a cumprir, 

Toda a área de intervenção, conforme planeamento apresentado das áreas de estaleiro e a afetar à 

no Volume de Peças Desenhadas e Projeto 

rá aliás previamente vedada, assegurando o cumprimento desta 

de forma a proteger todas as instalações e impedir a entrada de pessoas estranhas à Obra. 

A vedação a instalar será construída por painéis de rede do tipo “Bekaert” ou por chapa zincada, e por perfis 

metálicos com 2,00 m de altura, espaçados de 2,50 m, exceto nos inícios, finais, cantos e sempre que o 

terreno o justifique, em que estes serão travados. Sendo que, para o caso das “Bekaert”, sempre que se 

dos com rede sombra na cor verde de malha apertada. 

anexo já referido e incluindo esta ação 

no ponto 4.1.1.8 e apresentando em anexo os desenhos com os pormenores destas vedações e a indicação 

de obra) onde será utilizada cada uma das vedações. 
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III-37. Assegurar a limpeza regular dos órgãos de drenagem de águas pluviais existentes na proximidade das 

frentes de obra. 

Esta medida faz parte das obrigações do empreiteiro, estando por isso incluída no Plano e Programa de 

Gestão Ambiental (Anexo 10.1 do Volume Anexos deste RECAPE) e 

apresentadas no Anexo 5 do referido PPGA

Também a Memória Descritiva da Organiza

deste RECAPE, inclui esta ação no ponto 4.1.4.3, 

III-38. Encaminhar para bacia de retenção própria, a construir as águas de lavagem 

betões (p. ex.: betoneiras). No final da obra, deverá ser removida toda a camada de solo das bacias de retenção 

que contenham resíduos de betão, e encaminhada para tratamento adequado. As bacias de retenção poderão 

ser constituídas por covas escavadas no solo e revestidas a geotêxtil.

Esta medida faz parte das obrigações do empreiteiro, estando por isso incluída no Plano e Programa de 

Gestão Ambiental (Anexo 10.1 do Volume Anexos deste RECAPE) e 

apresentadas no Anexo 5 do referido PPGA e também no Plano de Gestão de Efluentes desenvolvido para a 

fase de construção e que se apresenta no 

Esclarece-se que no estaleiro não existirá qualquer central de betão. Haverá sim uma bacia de 

associada às águas de lavagem dos rodad

Organização dos Estaleiros, apresentada no 

no ponto 4.1.4.2. 

III-39. Conduzir para um depósito estanque, sobre terreno impermeabilizado, as águas que contenham, ou 

potencialmente possam conter, substâncias químicas, assim como as águas com elevada concentração de óleos 

e gorduras. 

Esta medida faz parte das obrigações do empreiteiro, es

Gestão Ambiental (Anexo 10.1 do Volume Anexos deste RECAPE) e 

apresentadas no Anexo 5 do referido PPGA

A Memória Descritiva da Organização dos Estaleiros

RECAPE, incluindo esta ação no ponto 4.1.4.2.

As águas de lavagem são produzidas maioritariamente na lavagem dos diversos equipamentos e na lavagem 

dos rodados dos equipamentos que acedem as estradas locais.

A rede de ralos e caleiras de captação e condução das águas de lavagem encaminhará as águas para tanques 

de decantação e posteriormente para a rede pública ou recolhidas por empresa especializada no tratamento 

e transporte deste tipo de águas.

 

37. Assegurar a limpeza regular dos órgãos de drenagem de águas pluviais existentes na proximidade das 

igações do empreiteiro, estando por isso incluída no Plano e Programa de 

do Volume Anexos deste RECAPE) e especificamente nas medidas 

apresentadas no Anexo 5 do referido PPGA.  

Memória Descritiva da Organização dos Estaleiros, apresentada no Anexo 3.

clui esta ação no ponto 4.1.4.3, bem como o Plano de Gestão de Efluentes 

38. Encaminhar para bacia de retenção própria, a construir as águas de lavagem 

betões (p. ex.: betoneiras). No final da obra, deverá ser removida toda a camada de solo das bacias de retenção 

que contenham resíduos de betão, e encaminhada para tratamento adequado. As bacias de retenção poderão 

por covas escavadas no solo e revestidas a geotêxtil. 

Esta medida faz parte das obrigações do empreiteiro, estando por isso incluída no Plano e Programa de 

do Volume Anexos deste RECAPE) e especificamente nas medidas 

apresentadas no Anexo 5 do referido PPGA e também no Plano de Gestão de Efluentes desenvolvido para a 

fase de construção e que se apresenta no Anexo 10.7. 

se que no estaleiro não existirá qualquer central de betão. Haverá sim uma bacia de 

associada às águas de lavagem dos rodados dos camiões e autobetoneiras, conforme 

, apresentada no Anexo 3.5 do Volume Anexos deste RECAPE, incluindo esta ação 

a um depósito estanque, sobre terreno impermeabilizado, as águas que contenham, ou 

potencialmente possam conter, substâncias químicas, assim como as águas com elevada concentração de óleos 

Esta medida faz parte das obrigações do empreiteiro, estando por isso incluída no Plano e Programa de 

do Volume Anexos deste RECAPE) e especificamente nas medidas 

apresentadas no Anexo 5 do referido PPGA.  

Memória Descritiva da Organização dos Estaleiros é apresentada no Anexo 3.

RECAPE, incluindo esta ação no ponto 4.1.4.2. 

As águas de lavagem são produzidas maioritariamente na lavagem dos diversos equipamentos e na lavagem 

dos rodados dos equipamentos que acedem as estradas locais. 

los e caleiras de captação e condução das águas de lavagem encaminhará as águas para tanques 

de decantação e posteriormente para a rede pública ou recolhidas por empresa especializada no tratamento 

e transporte deste tipo de águas. 
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37. Assegurar a limpeza regular dos órgãos de drenagem de águas pluviais existentes na proximidade das 

igações do empreiteiro, estando por isso incluída no Plano e Programa de 

especificamente nas medidas a cumprir, 

Anexo 3.6 do Volume Anexos 

como o Plano de Gestão de Efluentes (Anexo 10.7). 

38. Encaminhar para bacia de retenção própria, a construir as águas de lavagem associadas ao fabrico de 

betões (p. ex.: betoneiras). No final da obra, deverá ser removida toda a camada de solo das bacias de retenção 

que contenham resíduos de betão, e encaminhada para tratamento adequado. As bacias de retenção poderão 

Esta medida faz parte das obrigações do empreiteiro, estando por isso incluída no Plano e Programa de 

especificamente nas medidas a cumprir, 

apresentadas no Anexo 5 do referido PPGA e também no Plano de Gestão de Efluentes desenvolvido para a 

se que no estaleiro não existirá qualquer central de betão. Haverá sim uma bacia de decantação 

os dos camiões e autobetoneiras, conforme Memória Descritiva da 

do Volume Anexos deste RECAPE, incluindo esta ação 

a um depósito estanque, sobre terreno impermeabilizado, as águas que contenham, ou 

potencialmente possam conter, substâncias químicas, assim como as águas com elevada concentração de óleos 

tando por isso incluída no Plano e Programa de 

especificamente nas medidas a cumprir, 

Anexo 3.6 do Volume Anexos deste 

As águas de lavagem são produzidas maioritariamente na lavagem dos diversos equipamentos e na lavagem 

los e caleiras de captação e condução das águas de lavagem encaminhará as águas para tanques 

de decantação e posteriormente para a rede pública ou recolhidas por empresa especializada no tratamento 
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Haverá uma separação dos possíveis óleos provenientes das instalações de lavagem dos equipamentos, 

sendo estes encaminhados, recolhidos e transportados para serem tratados ou eliminados em local 

apropriado.  

No Armazém de Eventuais Produtos Químicos/

devidamente impermeável, foi prevista uma ligeira pendente para uma 

devidamente dimensionada e que recolherá qualquer 

III-40. Assegurar o destino final adequado para os 

Esta medida faz parte das obrigações do empreiteiro, estando por isso incluída no Plano e Programa de 

Gestão Ambiental (Anexo 10.1 do Volume Anexos deste RECAPE) e 

apresentadas no Anexo 5 do referido PPGA e também no Plano de Gestão de Efluentes desenvolvido para a 

fase de construção e que se apresenta no 

A Memória Descritiva da Organização dos Estaleiros

RECAPE, incluindo esta ação no ponto 4.1.4.5.

A rede de drenagem de águas residuais do estaleiro 

estaleiro e estará ligada à rede pública existente.

III-41. Assegurar o correto armazenamento temporário dos re

retenção na área de armazenamento de materiais poluentes.

Esta medida faz parte das obrigações do empreiteiro, estando por isso incluída no 

medida faz parte das obrigações do empreiteiro, 

Ambiental (Anexo 10.1 do Volume Anexos deste RECAPE) e 

apresentadas no Anexo 5 do referido PPGA.

A Memória Descritiva da Organização dos Estaleiros

RECAPE, incluindo esta ação nos ponto

nomeadamente nas ações de operacionalização.

Sendo considerada uma das principais preocupações das Empresas do ACE

legislação em vigor, nomeadamente ao Decreto

Construção e Demolição (RCD) e ao Sistema de Gestão do Ambiente (SGA) em vigor nesta

adotado na Empreitada pelo ACE, a gestão de

trabalho durante a execução da empreitada estão sujeitos a um tratamento e gestão adequada para que o 

impacte provocado nesse âmbito seja o menor possível.

Está previsto, no Estaleiro Principal, uma zona específica para efetuar a triagem, separação e posterior 

armazenamento provisório dos resíduos provenientes das zonas das frentes de trabalho

resíduos perigosos e não perigosos. 

 

possíveis óleos provenientes das instalações de lavagem dos equipamentos, 

sendo estes encaminhados, recolhidos e transportados para serem tratados ou eliminados em local 

de Eventuais Produtos Químicos/Inflamáveis (ponto 4.1.3.3), com uma laje de ensoleiramento 

devidamente impermeável, foi prevista uma ligeira pendente para uma caixa de recolha de resíduos 

a e que recolherá qualquer eventual derrame acidental. 

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

Esta medida faz parte das obrigações do empreiteiro, estando por isso incluída no Plano e Programa de 

do Volume Anexos deste RECAPE) e especificamente nas medidas 

entadas no Anexo 5 do referido PPGA e também no Plano de Gestão de Efluentes desenvolvido para a 

fase de construção e que se apresenta no Anexo 10.7. 

Memória Descritiva da Organização dos Estaleiros é apresentada no Anexo 3.6 do Volume Anexos deste 

E, incluindo esta ação no ponto 4.1.4.5. 

A rede de drenagem de águas residuais do estaleiro é dimensionada para o número de pessoas presentes no 

estaleiro e estará ligada à rede pública existente. 

41. Assegurar o correto armazenamento temporário dos resíduos produzidos e instalar uma bacia de 

retenção na área de armazenamento de materiais poluentes. 

Esta medida faz parte das obrigações do empreiteiro, estando por isso incluída no Plano e Programa de 

medida faz parte das obrigações do empreiteiro, estando por isso incluída no Plano e Programa de Gestão 

do Volume Anexos deste RECAPE) e especificamente nas medidas 

apresentadas no Anexo 5 do referido PPGA. 

Memória Descritiva da Organização dos Estaleiros é apresentada no Anexo 3.6 do Volume Anexos deste 

s 4.1.3.6 e 7 e também no Plano de Gestão de Resíduos (

nomeadamente nas ações de operacionalização. 

Sendo considerada uma das principais preocupações das Empresas do ACE e dando cumprimento à 

legislação em vigor, nomeadamente ao Decreto-Lei 46/2008, de 12 de março para os Resíduos de 

Construção e Demolição (RCD) e ao Sistema de Gestão do Ambiente (SGA) em vigor nesta

, a gestão de resíduos originados nos estaleiros assim como nas frentes de 

trabalho durante a execução da empreitada estão sujeitos a um tratamento e gestão adequada para que o 

impacte provocado nesse âmbito seja o menor possível. 

uma zona específica para efetuar a triagem, separação e posterior 

armazenamento provisório dos resíduos provenientes das zonas das frentes de trabalho
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possíveis óleos provenientes das instalações de lavagem dos equipamentos, 

sendo estes encaminhados, recolhidos e transportados para serem tratados ou eliminados em local 

om uma laje de ensoleiramento 

de recolha de resíduos 

efluentes domésticos provenientes do estaleiro. 

Esta medida faz parte das obrigações do empreiteiro, estando por isso incluída no Plano e Programa de 

especificamente nas medidas a cumprir, 

entadas no Anexo 5 do referido PPGA e também no Plano de Gestão de Efluentes desenvolvido para a 

do Volume Anexos deste 

dimensionada para o número de pessoas presentes no 

síduos produzidos e instalar uma bacia de 

Plano e Programa de Esta 

estando por isso incluída no Plano e Programa de Gestão 

especificamente nas medidas a cumprir, 

do Volume Anexos deste 

7 e também no Plano de Gestão de Resíduos (Anexo 10.7), 

e dando cumprimento à 

Lei 46/2008, de 12 de março para os Resíduos de 

Construção e Demolição (RCD) e ao Sistema de Gestão do Ambiente (SGA) em vigor nestas empresas e 

resíduos originados nos estaleiros assim como nas frentes de 

trabalho durante a execução da empreitada estão sujeitos a um tratamento e gestão adequada para que o 

uma zona específica para efetuar a triagem, separação e posterior 

armazenamento provisório dos resíduos provenientes das zonas das frentes de trabalho e diferenciada para 
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Os resíduos potencialmente perigosos serão armaz

barris ou outros recipientes adequados concebidos para evitar a libertação e derrames

resíduos considerados perigosos, suscetíveis de causarem derrame, serão armazenados sobre uma

retenção adequada, com o objetivo de evitar o derrame de substâncias perigosas sobre o

O Estaleiro Principal disporá de contentores adequados para o efeito e para cada tipo de resíduos. Nestas 

zonas os resíduos serão também controlados, sendo alvo d

perigosos e urbanos) e armazenamento provisório no local apropriado, devidamente identificados. Quando a 

capacidade destes contentores atingir o limite, os mesmos serão transportados por empresas devidamente 

especializadas que procederão às devidas operações de valorização ou eliminação.

Também no Armazém de Eventuais Produtos Químicos/ Inflamáveis

de ensoleiramento devidamente impermeável, foi prevista uma 

de resíduos devidamente dimensionad

III-42. Assegurar a minimização dos riscos de contaminação dos solos e das águas por fugas de óleo e de 

combustível. 

Esta medida faz parte das obrigações do empreiteiro, estando por isso incluída no Plano e Programa de 

Gestão Ambiental (Anexo 10.1 do Volume Anexos deste RECAPE) e 

apresentadas no Anexo 5 do referido PPGA

Refira-se que não está prevista a 

III-43. Caso se venham a verificar situações anómalas decorrentes do rebaixamento do nível freático, necessário 

à execução das obras, implementar as necessárias medidas de correção das situações id

Esta medida faz parte das obrigações do empreiteiro, estando por isso incluída no Plano e Programa de 

Gestão Ambiental (Anexo 10.1 do Volume Anexos deste RECAPE) e especificamente nas medidas a cumprir, 

apresentadas no Anexo 5 do referido PPGA

O seguimento desta situação é feito no âmbito do seguimento geral da execução da obra conforme 

estabelecido no Estudo Geológico

Anexo 10.3 do Volume Anexos). 

III-44. Implementar o Plano de Gestão de Efluentes e de Resíduos que vier a ser definido na fase de Projeto de 

Execução, de modo a evitar eventuais contaminações dos recursos hídricos superficiais.

Esta medida faz parte das obrigações do empreiteiro, estando por isso incluída no Plano e Programa de 

Gestão Ambiental (Anexo 10.1 do Volume Anexos deste RECAPE) e especificamente nas medidas a cumprir, 

apresentadas no Anexo 5 do referido PPGA.

 

resíduos potencialmente perigosos serão armazenados em segurança numa área coberta e ventilada, em 

barris ou outros recipientes adequados concebidos para evitar a libertação e derrames

resíduos considerados perigosos, suscetíveis de causarem derrame, serão armazenados sobre uma

retenção adequada, com o objetivo de evitar o derrame de substâncias perigosas sobre o

á de contentores adequados para o efeito e para cada tipo de resíduos. Nestas 

zonas os resíduos serão também controlados, sendo alvo de triagem (resíduos perigosos/resíduos não 

perigosos e urbanos) e armazenamento provisório no local apropriado, devidamente identificados. Quando a 

capacidade destes contentores atingir o limite, os mesmos serão transportados por empresas devidamente 

ializadas que procederão às devidas operações de valorização ou eliminação.

Armazém de Eventuais Produtos Químicos/ Inflamáveis (ponto 4.1.3.3), 

de ensoleiramento devidamente impermeável, foi prevista uma ligeira pendente

de resíduos devidamente dimensionada e que recolherá qualquer eventual derrame acidental.

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

das obrigações do empreiteiro, estando por isso incluída no Plano e Programa de 

do Volume Anexos deste RECAPE) e especificamente nas medidas 

apresentadas no Anexo 5 do referido PPGA. 

 armazenagem de combustível e óleos de manutenção em obra.

43. Caso se venham a verificar situações anómalas decorrentes do rebaixamento do nível freático, necessário 

à execução das obras, implementar as necessárias medidas de correção das situações id

Esta medida faz parte das obrigações do empreiteiro, estando por isso incluída no Plano e Programa de 

do Volume Anexos deste RECAPE) e especificamente nas medidas a cumprir, 

apresentadas no Anexo 5 do referido PPGA. 

O seguimento desta situação é feito no âmbito do seguimento geral da execução da obra conforme 

Estudo Geológico-Geotécnico e no Plano de Instrumentação e Observação

 

de Gestão de Efluentes e de Resíduos que vier a ser definido na fase de Projeto de 

Execução, de modo a evitar eventuais contaminações dos recursos hídricos superficiais.

Esta medida faz parte das obrigações do empreiteiro, estando por isso incluída no Plano e Programa de 

do Volume Anexos deste RECAPE) e especificamente nas medidas a cumprir, 

apresentadas no Anexo 5 do referido PPGA. 
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enados em segurança numa área coberta e ventilada, em 

barris ou outros recipientes adequados concebidos para evitar a libertação e derrames, sendo que os 

resíduos considerados perigosos, suscetíveis de causarem derrame, serão armazenados sobre uma bacia de 

retenção adequada, com o objetivo de evitar o derrame de substâncias perigosas sobre o solo. 

á de contentores adequados para o efeito e para cada tipo de resíduos. Nestas 

e triagem (resíduos perigosos/resíduos não 

perigosos e urbanos) e armazenamento provisório no local apropriado, devidamente identificados. Quando a 

capacidade destes contentores atingir o limite, os mesmos serão transportados por empresas devidamente 

ializadas que procederão às devidas operações de valorização ou eliminação. 

4.1.3.3), fechado e com uma laje 

ligeira pendente para uma caixa de recolha 

eventual derrame acidental. 

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

das obrigações do empreiteiro, estando por isso incluída no Plano e Programa de 

especificamente nas medidas a cumprir, 

armazenagem de combustível e óleos de manutenção em obra. 

43. Caso se venham a verificar situações anómalas decorrentes do rebaixamento do nível freático, necessário 

à execução das obras, implementar as necessárias medidas de correção das situações identificadas. 

Esta medida faz parte das obrigações do empreiteiro, estando por isso incluída no Plano e Programa de 

do Volume Anexos deste RECAPE) e especificamente nas medidas a cumprir, 

O seguimento desta situação é feito no âmbito do seguimento geral da execução da obra conforme 

Plano de Instrumentação e Observação (Anexo 3.3. e 

de Gestão de Efluentes e de Resíduos que vier a ser definido na fase de Projeto de 

Execução, de modo a evitar eventuais contaminações dos recursos hídricos superficiais. 

Esta medida faz parte das obrigações do empreiteiro, estando por isso incluída no Plano e Programa de 

do Volume Anexos deste RECAPE) e especificamente nas medidas a cumprir, 
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O Plano de Gestão de Efluentes e o Plano de Gestão de

Anexo 10.7 do Volume Anexos deste RECAPE e serão implementados na fase de construção

as suas orientações sustentadas no Projeto de Estaleiro (

obrigações do empreiteiro, incluídas no Plano e Programa de 

Anexos deste RECAPE) e especificamente nas medidas a cumprir, apresentadas no Anexo 5 do referido PPGA.

III-45. Prever um sistema de drenagem de águas pluviais nos estaleiros que assegure as boas condições de 

drenagem nas zonas intervencionadas durante a obra, procedendo a eventuais desvios necessários das 

escorrências superficiais que possam originar inundações por de

Esta medida faz parte das obrigações do empreiteiro, estando por isso incluída no Plano e Programa de 

Gestão Ambiental (Anexo 10.1 do Volume Anexos deste RECAPE) e especificamente nas medidas a cumprir, 

apresentadas no Anexo 5 do referido PPGA.

A Memória Descritiva da Organização dos Estaleiros

RECAPE, incluindo-se esta ação no ponto 4.1.4.3, em que se verifica que as águas pluviais serão 

descarregadas na rede pública de águas pluviais.

III-46. Garantir a limpeza regular (varrimento) da área dos estaleiros e áreas adjacentes, bem como proceder de 

imediato à recolha de terras que possam ter caído durante as operações de carga de camiões no sentido de 

evitar o seu arraste pelas águas pluviais.

Esta medida faz parte das obrigações do empreiteiro, estando por isso incluída no Plano e Programa de 

Gestão Ambiental (Anexo 10.1 do Volume Anexos deste RECAPE) e especificamente nas medidas a cumprir, 

apresentadas no Anexo 5 do referido PPGA.

A Memória Descritiva da Organização dos Estaleiros

RECAPE, incluindo esta ação no ponto 7.

III-47. Garantir que em períodos de pluviosidade intensa não se verifique o entupimento de sumidouros por 

arraste de terras provenientes das escavações, devendo assegurar

de águas pluviais existentes na proximidade das frentes de obra.

Esta medida faz parte das obrigações do empreiteiro, estando por isso incluída no 

Gestão Ambiental (Anexo 10.1 do Volume Anexos deste RECAPE) e especificamente nas medidas a cumprir, 

apresentadas no Anexo 5 do referido PPGA.

Também a Memória Descritiva da Organização dos Estaleiros,

deste RECAPE, inclui esta ação no ponto 4.1.4.3, bem como o Plano de Gestão de Efluentes (

  

 

Plano de Gestão de Resíduos (incluindo o PPGRCD) 

do Volume Anexos deste RECAPE e serão implementados na fase de construção

as suas orientações sustentadas no Projeto de Estaleiro (Anexo 3.6) e o seu cumprimento estabelecido nas 

no Plano e Programa de Gestão Ambiental (Anexo 10.1

Anexos deste RECAPE) e especificamente nas medidas a cumprir, apresentadas no Anexo 5 do referido PPGA.

ver um sistema de drenagem de águas pluviais nos estaleiros que assegure as boas condições de 

drenagem nas zonas intervencionadas durante a obra, procedendo a eventuais desvios necessários das 

escorrências superficiais que possam originar inundações por deficientes condições de escoamento.

Esta medida faz parte das obrigações do empreiteiro, estando por isso incluída no Plano e Programa de 

do Volume Anexos deste RECAPE) e especificamente nas medidas a cumprir, 

exo 5 do referido PPGA. 

Memória Descritiva da Organização dos Estaleiros é apresentada no Anexo 3.6 do Volume Anexos deste 

se esta ação no ponto 4.1.4.3, em que se verifica que as águas pluviais serão 

uas pluviais. 

46. Garantir a limpeza regular (varrimento) da área dos estaleiros e áreas adjacentes, bem como proceder de 

imediato à recolha de terras que possam ter caído durante as operações de carga de camiões no sentido de 

s águas pluviais. 

Esta medida faz parte das obrigações do empreiteiro, estando por isso incluída no Plano e Programa de 

do Volume Anexos deste RECAPE) e especificamente nas medidas a cumprir, 

PPGA. 

Memória Descritiva da Organização dos Estaleiros é apresentada no Anexo 3.6 do Volume Anexos deste 

RECAPE, incluindo esta ação no ponto 7. 

47. Garantir que em períodos de pluviosidade intensa não se verifique o entupimento de sumidouros por 

arraste de terras provenientes das escavações, devendo assegurar-se a limpeza regular dos órgãos de drenagem 

de águas pluviais existentes na proximidade das frentes de obra. 

Esta medida faz parte das obrigações do empreiteiro, estando por isso incluída no Plano e Programa de 

do Volume Anexos deste RECAPE) e especificamente nas medidas a cumprir, 

apresentadas no Anexo 5 do referido PPGA.  

Memória Descritiva da Organização dos Estaleiros, apresentada no Anexo 3.6

clui esta ação no ponto 4.1.4.3, bem como o Plano de Gestão de Efluentes (
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(incluindo o PPGRCD) são apresentados no 

do Volume Anexos deste RECAPE e serão implementados na fase de construção, estando todas 

) e o seu cumprimento estabelecido nas 

Anexo 10.1 do Volume 

Anexos deste RECAPE) e especificamente nas medidas a cumprir, apresentadas no Anexo 5 do referido PPGA. 

ver um sistema de drenagem de águas pluviais nos estaleiros que assegure as boas condições de 

drenagem nas zonas intervencionadas durante a obra, procedendo a eventuais desvios necessários das 

ficientes condições de escoamento. 

Esta medida faz parte das obrigações do empreiteiro, estando por isso incluída no Plano e Programa de 

do Volume Anexos deste RECAPE) e especificamente nas medidas a cumprir, 

do Volume Anexos deste 

se esta ação no ponto 4.1.4.3, em que se verifica que as águas pluviais serão 

46. Garantir a limpeza regular (varrimento) da área dos estaleiros e áreas adjacentes, bem como proceder de 

imediato à recolha de terras que possam ter caído durante as operações de carga de camiões no sentido de 

Esta medida faz parte das obrigações do empreiteiro, estando por isso incluída no Plano e Programa de 

do Volume Anexos deste RECAPE) e especificamente nas medidas a cumprir, 

do Volume Anexos deste 

47. Garantir que em períodos de pluviosidade intensa não se verifique o entupimento de sumidouros por 

se a limpeza regular dos órgãos de drenagem 

Plano e Programa de 

do Volume Anexos deste RECAPE) e especificamente nas medidas a cumprir, 

Anexo 3.6 do Volume Anexos 

clui esta ação no ponto 4.1.4.3, bem como o Plano de Gestão de Efluentes (Anexo 10.7). 
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III-48. Implementar as soluções que se vierem a revelar necessárias para salvaguardar possíveis situações de 

usos de água que não tenham sido 

Não existem alterações ao avaliado em fase de AIA. A área de projeto trata

consolidada da cidade de Lisboa, estando os terrenos impermeabilizados. Não existe 

superficial, sendo as águas pluviais conduzidas à rede pública de drenagem pluvial. 

O projeto terá uma interferência muito localizada com o subsolo por via dos locais previstos para a 

implantação dos pilares, não tendo as sondagens geotécnicas complementares detetado qualquer situaç

de sensibilidade. Dos piezómetros instalados nalguns dos locais das sondagens

observar que o nível freático varia de Oeste para Este aproximadamente entre

(profundidades de 5 a 10 m).  

III-49. Caso se verifique a existência de materiais de escavação com vestígios de contaminação, estes devem ser 

armazenados em locais que evitem a contaminação dos solos e das águas subterrâneas por infiltração ou 

escoamento das águas pluviais, até serem encaminhados p

Na sequência das amostragens já

confirmação dos resultados e/ou em função de verificações em obra,

adequada gestão dos solos de escavação em função das suas características e perigosidade. 

Caso venha a ser detetada qualquer contaminação

estabelecidas para os resíduos perigosos, conforme aprese

estabelecido no Plano e Programa de Gestão Ambiental

obrigações a cumprir durante a execução da obra

III-50. Assegurar a impermeabilização do túnel em fase de construção.

Não aplicável a este projeto. Esta medida aplica

de Prolongamento das Linhas Amarela e Verde.

III-51. As cavidades ou outros elementos de 

sejam postos a descoberto durante as operações de escavação, devem ser sujeitas a uma avaliação geológica, 

devendo o procedimento técnico a adotar, apontar sempre para o seu estudo de caract

resultados. 

Esta medida faz parte das obrigações do empreiteiro, estando por isso incluída no Plano e Programa de 

Gestão Ambiental (Anexo 10.1 do Volume Anexos deste RECAPE) e especificamente nas medidas a cumprir, 

apresentadas no Anexo 5 do referido PPGA.

Todavia e da avaliação preliminar realizada conforme Parecer de especialista em Paleontologia que se 

apresenta no Anexo 5.3 do Volume Anexos deste RECAPE, a análise aos testemunhos das sondagens 

geotécnicas realizadas não indiciou

 

48. Implementar as soluções que se vierem a revelar necessárias para salvaguardar possíveis situações de 

usos de água que não tenham sido identificados em fase de AIA. 

Não existem alterações ao avaliado em fase de AIA. A área de projeto trata

consolidada da cidade de Lisboa, estando os terrenos impermeabilizados. Não existe 

pluviais conduzidas à rede pública de drenagem pluvial. 

O projeto terá uma interferência muito localizada com o subsolo por via dos locais previstos para a 

implantação dos pilares, não tendo as sondagens geotécnicas complementares detetado qualquer situaç

de sensibilidade. Dos piezómetros instalados nalguns dos locais das sondagens

observar que o nível freático varia de Oeste para Este aproximadamente entre as cotas +80,57

se verifique a existência de materiais de escavação com vestígios de contaminação, estes devem ser 

armazenados em locais que evitem a contaminação dos solos e das águas subterrâneas por infiltração ou 

escoamento das águas pluviais, até serem encaminhados para destino final adequado.

 já realizadas e de outras complementares a realizar em fase de obra

confirmação dos resultados e/ou em função de verificações em obra, conforme 

adequada gestão dos solos de escavação em função das suas características e perigosidade. 

detetada qualquer contaminação, os solos serão armazenados com as condições 

estabelecidas para os resíduos perigosos, conforme apresentado no Projeto de Estaleiro (

estabelecido no Plano e Programa de Gestão Ambiental, concretamente no seu 

obrigações a cumprir durante a execução da obra (Anexo 10.1 do Volume Anexos deste RECAPE).

impermeabilização do túnel em fase de construção. 

Esta medida aplica-se aos Lote 1 e 2 (Rato/Santos/Cais do Sodré) da Empreitada 

de Prolongamento das Linhas Amarela e Verde. 

51. As cavidades ou outros elementos de especial interesse geológico, paleontológico ou espeleológico que 

sejam postos a descoberto durante as operações de escavação, devem ser sujeitas a uma avaliação geológica, 

devendo o procedimento técnico a adotar, apontar sempre para o seu estudo de caract

Esta medida faz parte das obrigações do empreiteiro, estando por isso incluída no Plano e Programa de 

do Volume Anexos deste RECAPE) e especificamente nas medidas a cumprir, 

Anexo 5 do referido PPGA. 

Todavia e da avaliação preliminar realizada conforme Parecer de especialista em Paleontologia que se 

do Volume Anexos deste RECAPE, a análise aos testemunhos das sondagens 

geotécnicas realizadas não indiciou a potencial ocorrência de fósseis de vertebrados nem de qualquer outro 
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48. Implementar as soluções que se vierem a revelar necessárias para salvaguardar possíveis situações de 

Não existem alterações ao avaliado em fase de AIA. A área de projeto trata-se de uma área urbana 

consolidada da cidade de Lisboa, estando os terrenos impermeabilizados. Não existe valas de drenagem 

pluviais conduzidas à rede pública de drenagem pluvial.  

O projeto terá uma interferência muito localizada com o subsolo por via dos locais previstos para a 

implantação dos pilares, não tendo as sondagens geotécnicas complementares detetado qualquer situação 

de sensibilidade. Dos piezómetros instalados nalguns dos locais das sondagens (Anexo 3.3), foi possível 

as cotas +80,57 m e +74,54 m 

se verifique a existência de materiais de escavação com vestígios de contaminação, estes devem ser 

armazenados em locais que evitem a contaminação dos solos e das águas subterrâneas por infiltração ou 

ara destino final adequado. 

realizadas e de outras complementares a realizar em fase de obra para 

conforme Anexo 7, será feita uma 

adequada gestão dos solos de escavação em função das suas características e perigosidade.  

os solos serão armazenados com as condições 

ntado no Projeto de Estaleiro (Anexo 3.6) e 

seu Anexo 5 que estabelece as 

do Volume Anexos deste RECAPE). 

se aos Lote 1 e 2 (Rato/Santos/Cais do Sodré) da Empreitada 

especial interesse geológico, paleontológico ou espeleológico que 

sejam postos a descoberto durante as operações de escavação, devem ser sujeitas a uma avaliação geológica, 

devendo o procedimento técnico a adotar, apontar sempre para o seu estudo de caracterização e divulgação de 

Esta medida faz parte das obrigações do empreiteiro, estando por isso incluída no Plano e Programa de 

do Volume Anexos deste RECAPE) e especificamente nas medidas a cumprir, 

Todavia e da avaliação preliminar realizada conforme Parecer de especialista em Paleontologia que se 

do Volume Anexos deste RECAPE, a análise aos testemunhos das sondagens 

a potencial ocorrência de fósseis de vertebrados nem de qualquer outro 



VDCG TXD PE AMB LT3 000 RL 49001 B 

grupo 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 profundidad

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 

paleontológica. 

III-52. Monitorizar em permanência os eventuais riscos de assentamentos à superfície e a influência nas 

estruturas contidas na área de intervenção através de instrumentação adequada, nomeadamente piezómetros, 

Inclinómetros, marcas de superfície, réguas, alvos, 

determinado no Plano de Instrumentação e Observação

Esta medida faz parte das obrigações do empreiteiro, estando por isso incluída no Plano e Programa de 

Gestão Ambiental (Anexo 10.1 do Volume Anex

apresentadas no Anexo 5 do referido PPGA.

O seguimento desta situação é feito no âmbito do seguimento geral da execução da obra conforme 

estabelecido no Plano de Instrumentação e Observação

assegurar que as vibrações e as deformações se manterão em níveis aceitáveis;

dinâmico e evolutivo em função dos resultados obtidos.

III-53. Nos casos em que nas zonas de influência das obras existir

quais as relacionadas com transporte de água, as mesmas terão que ser salvaguardadas, podendo se 

necessário, efetuar-se o seu preenchimento com matérias autoportantes que evitem danos ou eventuais 

colapsos, sendo que as estruturas no final das obras terão que ser devidamente recuperadas. É exemplo desta 

situação o troço do aqueduto existente que liga ao Chafariz da Esperança.

Não aplicável a este projeto. Esta medida aplica

de Prolongamento das Linhas Amarela e Verde.

III-54. Considerar medidas especiais de proteção contra a emissão de poeiras durante a execução das obras. 

Garantir a saída de veículos das zonas de estaleiros para a via pública de forma a 

terras ou lamas pelos rodados dos veículos. Para o efeito, deverão ser instalados os dispositivos e procedimentos 

de limpeza dos rodados adequados (tendo em atenção, nomeadamente, o espaço disponível). Ao realizar o 

armazenamento temporário de terras devem utilizar

de poeiras para a atmosfera. 

Esta medida faz parte das obrigações do empreiteiro, estando por isso incluída no Plano e Programa de 

Gestão Ambiental (Anexo 10.1 do Volume Anexos deste RECAPE) e especificamente nas medidas a cumprir, 

apresentadas no Anexo 5 do referido PPGA.

A Memória Descritiva da Organização dos Estaleiros

RECAPE, incluindo esta ação no ponto 4.1.3.7, 

 

grupo 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 sedimentares e, como tal, não suscetíveis de constituir jazida 

2. Monitorizar em permanência os eventuais riscos de assentamentos à superfície e a influência nas 

estruturas contidas na área de intervenção através de instrumentação adequada, nomeadamente piezómetros, 

Inclinómetros, marcas de superfície, réguas, alvos, fissurómetros, instalados na zona de intervenção, conforme 

determinado no Plano de Instrumentação e Observação 

Esta medida faz parte das obrigações do empreiteiro, estando por isso incluída no Plano e Programa de 

do Volume Anexos deste RECAPE) e especificamente nas medidas a cumprir, 

apresentadas no Anexo 5 do referido PPGA. 

O seguimento desta situação é feito no âmbito do seguimento geral da execução da obra conforme 

Plano de Instrumentação e Observação (Anexo 10.3 do Volume Anexos

assegurar que as vibrações e as deformações se manterão em níveis aceitáveis; sendo este um plano 

dinâmico e evolutivo em função dos resultados obtidos. 

53. Nos casos em que nas zonas de influência das obras existirem estruturas subterrâneas antigas, entre as 

quais as relacionadas com transporte de água, as mesmas terão que ser salvaguardadas, podendo se 

se o seu preenchimento com matérias autoportantes que evitem danos ou eventuais 

o que as estruturas no final das obras terão que ser devidamente recuperadas. É exemplo desta 

situação o troço do aqueduto existente que liga ao Chafariz da Esperança. 

Não aplicável a este projeto. Esta medida aplica-se aos Lote 1 e 2 (Rato/Santos/Cais do Sodré) da Empreitada 

de Prolongamento das Linhas Amarela e Verde. 

54. Considerar medidas especiais de proteção contra a emissão de poeiras durante a execução das obras. 

Garantir a saída de veículos das zonas de estaleiros para a via pública de forma a evitar o arrastamento de 

terras ou lamas pelos rodados dos veículos. Para o efeito, deverão ser instalados os dispositivos e procedimentos 

de limpeza dos rodados adequados (tendo em atenção, nomeadamente, o espaço disponível). Ao realizar o 

emporário de terras devem utilizar-se proteções para minimizar o transporte e ressuspensão 

Esta medida faz parte das obrigações do empreiteiro, estando por isso incluída no Plano e Programa de 

lume Anexos deste RECAPE) e especificamente nas medidas a cumprir, 

apresentadas no Anexo 5 do referido PPGA. 

Memória Descritiva da Organização dos Estaleiros é apresentada no Anexo 3.6 do Volume Anexos deste 

indo esta ação no ponto 4.1.3.7, bem como o Plano de Gestão de Efluentes (
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grupo paleontológico com relevância patrimonial no contexto do Miocénico Inferior da Bacia do Baixo Tejo. 

e, 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 

2. Monitorizar em permanência os eventuais riscos de assentamentos à superfície e a influência nas 

estruturas contidas na área de intervenção através de instrumentação adequada, nomeadamente piezómetros, 

fissurómetros, instalados na zona de intervenção, conforme 

Esta medida faz parte das obrigações do empreiteiro, estando por isso incluída no Plano e Programa de 

os deste RECAPE) e especificamente nas medidas a cumprir, 

O seguimento desta situação é feito no âmbito do seguimento geral da execução da obra conforme 

do Volume Anexos) e com vista a 

sendo este um plano 

em estruturas subterrâneas antigas, entre as 

quais as relacionadas com transporte de água, as mesmas terão que ser salvaguardadas, podendo se 

se o seu preenchimento com matérias autoportantes que evitem danos ou eventuais 

o que as estruturas no final das obras terão que ser devidamente recuperadas. É exemplo desta 

Sodré) da Empreitada 

54. Considerar medidas especiais de proteção contra a emissão de poeiras durante a execução das obras. 

evitar o arrastamento de 

terras ou lamas pelos rodados dos veículos. Para o efeito, deverão ser instalados os dispositivos e procedimentos 

de limpeza dos rodados adequados (tendo em atenção, nomeadamente, o espaço disponível). Ao realizar o 

se proteções para minimizar o transporte e ressuspensão 

Esta medida faz parte das obrigações do empreiteiro, estando por isso incluída no Plano e Programa de 

lume Anexos deste RECAPE) e especificamente nas medidas a cumprir, 

do Volume Anexos deste 

bem como o Plano de Gestão de Efluentes (Anexo 10.7). 
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No que se refere à emissão de poeiras todos os estaleiros e frentes de obras serão vedados conforme 

apresentado no Projeto de Estaleiro (

as frentes de trabalhos de escavação de fundações serão vedadas com 

rede do tipo “Bekaert”, com 2,2 

cor verde de malha apertada, que além de se 

medidas previstas no Anexo 5 do PPGA) a emissão de poeiras a partir destas zonas

III-55. A instalação de central de betão deverá ser efetuada tendo em consideração um eficaz sistema de 

controlo das emissões de poluentes, através da instalação de filtros. Também a sua localização deverá ser 

planeada, de modo a afastar-se o mais possível de habitações.

Não está prevista a instalação de central de betão na presente obra.

III-56. O acompanhamento arqueoló

estaleiros, as fases de decapagem, desmatação e terraplenagens, abertura de acessos, escavação das valas e de 

todas as ações que impliquem revolvimento de solos.

Esta medida faz parte das obrigações do empreiteiro, estando por isso incluída no Plano e Programa de 

Gestão Ambiental (Anexo 10.1 do Volume Anexos deste RECAPE) e especificamente nas medidas a cumprir, 

apresentadas no Anexo 5 do referido PPGA.

O Relatório do descritor Patrimó

inclui esta mesma medida. 

III-57. Realizar trabalhos regulares de prospeção arqueológica com recurso a detetores de metais, sempre que 

possível, nos inertes provenientes da escavação a cé

Não aplicável a este projeto. Esta medida aplica

Prolongamento das Linhas Amarela e Verde.

III-58. As ocorrências arqueológicas que forem reconhecidas durante o acompanhamento arqueológico da o

devem, tanto quanto possível, e em função do seu valor patrimonial, ser conservadas in situ (mesmo que de 

forma passiva), no caso de estruturas, de tal forma que não se degrade o seu estado de conservação atual ou 

salvaguardadas pelo registo. 

Esta medida faz parte das obrigações do empreiteiro, estando por isso incluída no Plano e Programa de 

Gestão Ambiental (Anexo 10.1 do Volume Anexos deste RECAPE) e especificamente nas medidas a cumprir, 

apresentadas no Anexo 5 do referido PPGA.

O Relatório do descritor Património Cultural apresentado no 

inclui esta mesma medida. 

 

No que se refere à emissão de poeiras todos os estaleiros e frentes de obras serão vedados conforme 

apresentado no Projeto de Estaleiro (Anexo 3.6), destacando-se que o depósito provisório de terras e t

as frentes de trabalhos de escavação de fundações serão vedadas com vedação 

 m de altura, acoplados de 3,5 em 3,5 m, e revestidos com rede sombra na 

cor verde de malha apertada, que além de se integrar com o local, reduz (cumulativamente com outras 

medidas previstas no Anexo 5 do PPGA) a emissão de poeiras a partir destas zonas

55. A instalação de central de betão deverá ser efetuada tendo em consideração um eficaz sistema de 

missões de poluentes, através da instalação de filtros. Também a sua localização deverá ser 

se o mais possível de habitações. 

Não está prevista a instalação de central de betão na presente obra. 

56. O acompanhamento arqueológico da obra deve incidir em todos os trabalhos, durante a instalação de 

estaleiros, as fases de decapagem, desmatação e terraplenagens, abertura de acessos, escavação das valas e de 

todas as ações que impliquem revolvimento de solos. 

das obrigações do empreiteiro, estando por isso incluída no Plano e Programa de 

do Volume Anexos deste RECAPE) e especificamente nas medidas a cumprir, 

apresentadas no Anexo 5 do referido PPGA. 

O Relatório do descritor Património Cultural apresentado no Anexo 5.1 do Volume Anexos deste RECAPE, 

57. Realizar trabalhos regulares de prospeção arqueológica com recurso a detetores de metais, sempre que 

possível, nos inertes provenientes da escavação a céu aberto. 

Esta medida aplica-se ao Lote 2 (Santos/Cais do Sodré) da Empreitada de 

Prolongamento das Linhas Amarela e Verde. 

58. As ocorrências arqueológicas que forem reconhecidas durante o acompanhamento arqueológico da o

devem, tanto quanto possível, e em função do seu valor patrimonial, ser conservadas in situ (mesmo que de 

forma passiva), no caso de estruturas, de tal forma que não se degrade o seu estado de conservação atual ou 

da faz parte das obrigações do empreiteiro, estando por isso incluída no Plano e Programa de 

do Volume Anexos deste RECAPE) e especificamente nas medidas a cumprir, 

apresentadas no Anexo 5 do referido PPGA. 

itor Património Cultural apresentado no Anexo 5.1 do Volume Anexos deste RECAPE, 
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No que se refere à emissão de poeiras todos os estaleiros e frentes de obras serão vedados conforme 

se que o depósito provisório de terras e todas 

vedação construída por painéis de 

m, e revestidos com rede sombra na 

integrar com o local, reduz (cumulativamente com outras 

medidas previstas no Anexo 5 do PPGA) a emissão de poeiras a partir destas zonas. 

55. A instalação de central de betão deverá ser efetuada tendo em consideração um eficaz sistema de 

missões de poluentes, através da instalação de filtros. Também a sua localização deverá ser 

gico da obra deve incidir em todos os trabalhos, durante a instalação de 

estaleiros, as fases de decapagem, desmatação e terraplenagens, abertura de acessos, escavação das valas e de 

das obrigações do empreiteiro, estando por isso incluída no Plano e Programa de 

do Volume Anexos deste RECAPE) e especificamente nas medidas a cumprir, 

do Volume Anexos deste RECAPE, 

57. Realizar trabalhos regulares de prospeção arqueológica com recurso a detetores de metais, sempre que 

se ao Lote 2 (Santos/Cais do Sodré) da Empreitada de 

58. As ocorrências arqueológicas que forem reconhecidas durante o acompanhamento arqueológico da obra 

devem, tanto quanto possível, e em função do seu valor patrimonial, ser conservadas in situ (mesmo que de 

forma passiva), no caso de estruturas, de tal forma que não se degrade o seu estado de conservação atual ou 

da faz parte das obrigações do empreiteiro, estando por isso incluída no Plano e Programa de 

do Volume Anexos deste RECAPE) e especificamente nas medidas a cumprir, 

do Volume Anexos deste RECAPE, 
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III-59. Os resultados obtidos no acompanhamento arqueológico poderão determinar a adoção de medidas de 

minimização específicas (registo documental, s

outras) nomeadamente no caso de não ser possível determinar a importância científica e patrimonial das 

ocorrências então identificadas. Em caso de identificação de contextos arqueológicos preservados

sempre a respetiva escavação arqueológica.

Esta medida faz parte das obrigações do empreiteiro, estando por isso incluída no Plano e Programa de 

Gestão Ambiental (Anexo 10.1 do Volume Anexos deste RECAPE) e especificamente nas medidas a cumprir, 

apresentadas no Anexo 5 do referido PPGA.

O Relatório do descritor Património Cultural apresentado no 

inclui esta mesma medida. 

III-60. Colocar em depósito credenciado pelo organismo de tutela, todos os achados 

efetuados no decurso da obra. 

Esta medida faz parte das obrigações do empreiteiro, estando por isso incluída no Plano e Programa de 

Gestão Ambiental (Anexo 10.1 do Volume Anexos deste RECAPE) e especificamente nas medidas a cumprir, 

apresentadas no Anexo 5 do referido PPGA.

O Relatório do descritor Património Cultural apresentado no 

inclui esta mesma medida. 

III-61. Perante o elevado potencial arqueológico de toda a área alvo de afetação do 

escavação do túnel a céu aberto e ao desvio de infraestruturas, prever a eventual necessidade de exumação de 

espólio arqueológico, onde algum desse espólio pode ser sujeito a um acelerado processo de decomposição, e a 

criação de uma ou mais reservas submersas primárias e transitórias até à sua entrega à tutela do Património 

Cultural, para depositar e assegurar a sua conservação preventiva desses bens móveis, protegendo

degradação irreversível a que ficarão sujeitos se permane

durante a fase de execução. 

Não aplicável a este projeto. Esta medida aplica

Prolongamento das Linhas Amarela e Verde.

III-62. Sinalizar e vedar, sempre que possível, tendo em atenção a tipologia e contexto, as ocorrências 

patrimoniais situadas até cerca de 50 m da obra, condicionando a circulação de maquinaria, de modo a evitar 

a sua afetação. 

Não aplicável a este projeto. Esta medida aplica

de Prolongamento das Linhas Amarela e Verde.

Não existem sítios patrimoniais a menos de 50

 

59. Os resultados obtidos no acompanhamento arqueológico poderão determinar a adoção de medidas de 

minimização específicas (registo documental, sondagens de diagnóstico, escavações arqueológicas, entre 

outras) nomeadamente no caso de não ser possível determinar a importância científica e patrimonial das 

ocorrências então identificadas. Em caso de identificação de contextos arqueológicos preservados

sempre a respetiva escavação arqueológica. 

Esta medida faz parte das obrigações do empreiteiro, estando por isso incluída no Plano e Programa de 

do Volume Anexos deste RECAPE) e especificamente nas medidas a cumprir, 

apresentadas no Anexo 5 do referido PPGA. 

O Relatório do descritor Património Cultural apresentado no Anexo 5.1 do Volume Anexos deste RECAPE, 

60. Colocar em depósito credenciado pelo organismo de tutela, todos os achados arqueológicos móveis 

Esta medida faz parte das obrigações do empreiteiro, estando por isso incluída no Plano e Programa de 

do Volume Anexos deste RECAPE) e especificamente nas medidas a cumprir, 

resentadas no Anexo 5 do referido PPGA. 

O Relatório do descritor Património Cultural apresentado no Anexo 5.1 do Volume Anexos deste RECAPE, 

61. Perante o elevado potencial arqueológico de toda a área alvo de afetação do 

escavação do túnel a céu aberto e ao desvio de infraestruturas, prever a eventual necessidade de exumação de 

espólio arqueológico, onde algum desse espólio pode ser sujeito a um acelerado processo de decomposição, e a 

mais reservas submersas primárias e transitórias até à sua entrega à tutela do Património 

Cultural, para depositar e assegurar a sua conservação preventiva desses bens móveis, protegendo

degradação irreversível a que ficarão sujeitos se permanecerem em contacto direto com o ambiente atmosférico 

Não aplicável a este projeto. Esta medida aplica-se ao Lote 2 (Santos/Cais do Sodré) da Empreitada de 

Prolongamento das Linhas Amarela e Verde. 

e que possível, tendo em atenção a tipologia e contexto, as ocorrências 

patrimoniais situadas até cerca de 50 m da obra, condicionando a circulação de maquinaria, de modo a evitar 

Não aplicável a este projeto. Esta medida aplica-se aos Lote 1 e 2 (Rato/Santos/Cais do Sodré) da Empreitada 

de Prolongamento das Linhas Amarela e Verde. 

Não existem sítios patrimoniais a menos de 50 m do projeto relativo ao Lote 3.  
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59. Os resultados obtidos no acompanhamento arqueológico poderão determinar a adoção de medidas de 

ondagens de diagnóstico, escavações arqueológicas, entre 

outras) nomeadamente no caso de não ser possível determinar a importância científica e patrimonial das 

ocorrências então identificadas. Em caso de identificação de contextos arqueológicos preservados realizar 

Esta medida faz parte das obrigações do empreiteiro, estando por isso incluída no Plano e Programa de 

do Volume Anexos deste RECAPE) e especificamente nas medidas a cumprir, 

do Volume Anexos deste RECAPE, 

arqueológicos móveis 

Esta medida faz parte das obrigações do empreiteiro, estando por isso incluída no Plano e Programa de 

do Volume Anexos deste RECAPE) e especificamente nas medidas a cumprir, 

do Volume Anexos deste RECAPE, 

61. Perante o elevado potencial arqueológico de toda a área alvo de afetação do Projeto associada à 

escavação do túnel a céu aberto e ao desvio de infraestruturas, prever a eventual necessidade de exumação de 

espólio arqueológico, onde algum desse espólio pode ser sujeito a um acelerado processo de decomposição, e a 

mais reservas submersas primárias e transitórias até à sua entrega à tutela do Património 

Cultural, para depositar e assegurar a sua conservação preventiva desses bens móveis, protegendo-os assim da 

cerem em contacto direto com o ambiente atmosférico 

se ao Lote 2 (Santos/Cais do Sodré) da Empreitada de 

e que possível, tendo em atenção a tipologia e contexto, as ocorrências 

patrimoniais situadas até cerca de 50 m da obra, condicionando a circulação de maquinaria, de modo a evitar 

1 e 2 (Rato/Santos/Cais do Sodré) da Empreitada 
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III-63. Implementar o Plano de Compensação do Património Cultural com vista à valo

patrimoniais ou dos resultados obtidos com os trabalhos arqueológicos nalguns dos espaços públicos a 

construir ou reabilitar em articulação com a DGPC.

Não aplicável a este projeto. Esta medida aplica

Prolongamento das Linhas Amarela e Verde.

III-64. Os estaleiros e todas as áreas objeto de intervenção em meio urbano devem ser vedados. Os materiais a 

utilizar devem adotar cores tendencialmente neutras ou com recurso a motivos, e trat

que se coadunem com o meio urbano mas também como elementos valorizadores do espaço onde se inserem. 

Configura-se como uma solução o recurso a painéis artísticos que reflitam, entre outras, por exemplo, 

manifestações contemporâneas ligadas ao espaço local 

património, arqueologia e/ou ligados à história do próprio Metro de Lisboa. Configura

solução complementar a rotatividade de temas face à duração da obra

O contexto envolvente do projeto dos Viadutos do Campo Grande é muito distinto do dos Lotes 1 e 2, onde 

esta medida tem uma aplicação mais particular por via da zona histórica da cidade onde se insere. 

Assim no presente Lote 3 será implantada uma vedaçã

áreas de intervenção e que será mantida em adequadas condições de limpeza e integridade ao longo de 

todo o prazo de execução da empreitada e enquanto estejam montadas

medida II-26.. 

O tipo de vedação em cada local é definida em função do

provisória (estaleiros ou frentes de trabalho móveis)

Assim, todos os estaleiros (estaleiro social e administrativo, estal

Estação e Pórticos) serão vedados com vedação 

cor branca, e por perfis metálicos

cantos e sempre que o terreno o justifique, em que estes serão travados

A zona de depósito provisório de solos, instalada no nó de saída da Av.ª Padre Cruz ser

vedação construída por painéis de rede

revestidos com rede sombra na cor verde de malha apertada, que além de se integrar com o local, reduz 

(cumulativamente com outras medidas previstas no Anexo 5 do PPGA) a emissão de poeiras a partir do 

depósito provisório. 

As zonas de obra móveis serão vedadas com o 

sendo definido caso a caso, de acordo com a sua localização e tipo de intervenção

revestimento com rede sombra na cor verde de malha apertada.

 

63. Implementar o Plano de Compensação do Património Cultural com vista à valo

patrimoniais ou dos resultados obtidos com os trabalhos arqueológicos nalguns dos espaços públicos a 

construir ou reabilitar em articulação com a DGPC. 

Não aplicável a este projeto. Esta medida aplica-se ao Lote 2 (Santos/Cais do Sodr

Prolongamento das Linhas Amarela e Verde. 

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

utilizar devem adotar cores tendencialmente neutras ou com recurso a motivos, e trat

que se coadunem com o meio urbano mas também como elementos valorizadores do espaço onde se inserem. 

se como uma solução o recurso a painéis artísticos que reflitam, entre outras, por exemplo, 

eas ligadas ao espaço local – Estrela, Santos, Cais do Sodré 

património, arqueologia e/ou ligados à história do próprio Metro de Lisboa. Configura

solução complementar a rotatividade de temas face à duração da obra. 

O contexto envolvente do projeto dos Viadutos do Campo Grande é muito distinto do dos Lotes 1 e 2, onde 

esta medida tem uma aplicação mais particular por via da zona histórica da cidade onde se insere. 

Assim no presente Lote 3 será implantada uma vedação neutra em todos os estaleiros e frentes de obra

áreas de intervenção e que será mantida em adequadas condições de limpeza e integridade ao longo de 

todo o prazo de execução da empreitada e enquanto estejam montadas, e conforme atrás descrito na 

O tipo de vedação em cada local é definida em função do local onde se inserem, do

(estaleiros ou frentes de trabalho móveis) e duração dessa ocupação.  

todos os estaleiros (estaleiro social e administrativo, estaleiro industrial e estaleiros de frente 1 e 2 

serão vedados com vedação opaca, construída por painéis de chapa zincada e lacada na 

e por perfis metálicos, com 2,00 m de altura, espaçados de 2,50 m, exceto nos inícios, finai

cantos e sempre que o terreno o justifique, em que estes serão travados. 

A zona de depósito provisório de solos, instalada no nó de saída da Av.ª Padre Cruz ser

painéis de rede do tipo “Bekaert”, com 2,2 m de altura, acoplados

revestidos com rede sombra na cor verde de malha apertada, que além de se integrar com o local, reduz 

(cumulativamente com outras medidas previstas no Anexo 5 do PPGA) a emissão de poeiras a partir do 

nas de obra móveis serão vedadas com o mesmo tipo de rede (painéis de rede do tipo 

sendo definido caso a caso, de acordo com a sua localização e tipo de intervenção

com rede sombra na cor verde de malha apertada. 
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63. Implementar o Plano de Compensação do Património Cultural com vista à valorização dos elementos 

patrimoniais ou dos resultados obtidos com os trabalhos arqueológicos nalguns dos espaços públicos a 

se ao Lote 2 (Santos/Cais do Sodré) da Empreitada de 

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

utilizar devem adotar cores tendencialmente neutras ou com recurso a motivos, e tratamento plástico (estético), 

que se coadunem com o meio urbano mas também como elementos valorizadores do espaço onde se inserem. 

se como uma solução o recurso a painéis artísticos que reflitam, entre outras, por exemplo, 

Estrela, Santos, Cais do Sodré -, ou históricos, jardins, 

património, arqueologia e/ou ligados à história do próprio Metro de Lisboa. Configura-se também como 

O contexto envolvente do projeto dos Viadutos do Campo Grande é muito distinto do dos Lotes 1 e 2, onde 

esta medida tem uma aplicação mais particular por via da zona histórica da cidade onde se insere.  

em todos os estaleiros e frentes de obra / 

áreas de intervenção e que será mantida em adequadas condições de limpeza e integridade ao longo de 

, e conforme atrás descrito na 

local onde se inserem, do tipo de ocupação 

eiro industrial e estaleiros de frente 1 e 2 – 

painéis de chapa zincada e lacada na 

m, exceto nos inícios, finais, 

A zona de depósito provisório de solos, instalada no nó de saída da Av.ª Padre Cruz será vedada com 

acoplados de 3,5 em 3,5 m, e 

revestidos com rede sombra na cor verde de malha apertada, que além de se integrar com o local, reduz 

(cumulativamente com outras medidas previstas no Anexo 5 do PPGA) a emissão de poeiras a partir do 

mesmo tipo de rede (painéis de rede do tipo “Bekaert”), 

sendo definido caso a caso, de acordo com a sua localização e tipo de intervenção, a colocação do 
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A Memória Descritiva da Organização dos Estaleiros

ponto 4.1.1.8 e apresentando em anexo os desenhos com os pormenores destas vedações e a indicação dos 

locais (zonas de estaleiro e de frentes de obra) onde s

A instalação e manutenção destas vedações 

incluída no Plano e Programa de Gestão Ambiental (

especificamente nas medidas a cumprir

III-65. Implementar medidas cautelares no que se refere à proteção física da vegetação existente, em particular 

de porte arbóreo que se posicione perto das intervenções. Entre outras, a definição de 

da qual não deverá ser desenvolvida qualquer ação, e sinalização de todos os exemplares arbóreos e arbustivos 

que não perturbem a execução da obra, mesmo quando se encontrem fora das áreas a intervencionar 

diretamente, mas que, pela proximidade a estas, se apresentem suscetíveis de serem afetadas (ramadas e 

raízes). Estas ações devem ser asseguradas com a assistência técnica da Obra por especialistas de vegetação.

Estas medidas constam das Condições Técnicas do Projeto de Integraçã

Anexo 3.8 do Volume Anexos. Complementarmente a instalação e manutenção das medidas cautelares 

parte das obrigações do empreiteiro, estando por isso incluída no Plano e Programa de Gestão Ambiental 

(Anexo 10.1 do Volume Anexos deste RECAPE) e 

Anexo 5 do referido PPGA. 

III-66. Os elementos vegetais a repor em espaço público, como no caso da Av. D. Carlos I ou da Av. 24 de Julho, 

devem respeitar os alinhamentos existentes e os portes aproximados aos existentes.

Não aplicável a este projeto. Esta medida aplica

Prolongamento das Linhas Amarela e Verde.

III-67. Identificar os locais para onde os exemp

que os mesmos serão mantidos caso não seja efetuado um transplante definitivo.

Na fase de Estudo Prévio foi efetuado um levantamento 

nas zonas intervencionadas pela obra do ML, com recolha dos 

perímetro à altura do peito, altura de inserção da copa, diâmetro de copa e altura total) e efetuada uma 

avaliação do seu estado com base numa inspeção visual ex

ações de manutenção/proteção, transplante ou abate 

prévia da CML/Direção Municipal de Estrutura Verde, Ambiente e Energia/Departamento de Estrutura 

Verde/Divisão de Planeamento, Gestão e Manutenção de Espaços Verdes.

este levantamento e proposta de ações foi atualizado, tanto pela 

o Estudo Prévio, nomeadamente pela construção do ‘novo’ Terminal Rod

inventário realizado em 2018), como pela definição de áreas de ocupação provisória complementares.

 

Memória Descritiva da Organização dos Estaleiros é apresentada no Anexo 3.5,inclu

ponto 4.1.1.8 e apresentando em anexo os desenhos com os pormenores destas vedações e a indicação dos 

de obra) onde será utilizada cada uma das vedações.

A instalação e manutenção destas vedações faz parte das obrigações do empreiteiro, estando por isso 

incluída no Plano e Programa de Gestão Ambiental (Anexo 10.1 do Volume Anexos deste RECAPE) e 

a cumprir, apresentadas no Anexo 5 do referido PPGA.  

65. Implementar medidas cautelares no que se refere à proteção física da vegetação existente, em particular 

de porte arbóreo que se posicione perto das intervenções. Entre outras, a definição de faixa de proteção, dentro 

da qual não deverá ser desenvolvida qualquer ação, e sinalização de todos os exemplares arbóreos e arbustivos 

que não perturbem a execução da obra, mesmo quando se encontrem fora das áreas a intervencionar 

la proximidade a estas, se apresentem suscetíveis de serem afetadas (ramadas e 

raízes). Estas ações devem ser asseguradas com a assistência técnica da Obra por especialistas de vegetação.

Estas medidas constam das Condições Técnicas do Projeto de Integração Paisagista que se apresenta no 

Complementarmente a instalação e manutenção das medidas cautelares 

parte das obrigações do empreiteiro, estando por isso incluída no Plano e Programa de Gestão Ambiental 

do Volume Anexos deste RECAPE) e especificamente nas medidas a cumprir

66. Os elementos vegetais a repor em espaço público, como no caso da Av. D. Carlos I ou da Av. 24 de Julho, 

alinhamentos existentes e os portes aproximados aos existentes. 

Não aplicável a este projeto. Esta medida aplica-se ao Lote 2 (Santos/Cais do Sodré) da Empreitada de 

Prolongamento das Linhas Amarela e Verde. 

67. Identificar os locais para onde os exemplares de porte arbóreo serão transplantados e as condições em 

que os mesmos serão mantidos caso não seja efetuado um transplante definitivo. 

foi efetuado um levantamento in situ de todos os exemplares arbóreos e arbustivos 

s intervencionadas pela obra do ML, com recolha dos dados dos parâmetros dendrométricos (PAP 

perímetro à altura do peito, altura de inserção da copa, diâmetro de copa e altura total) e efetuada uma 

avaliação do seu estado com base numa inspeção visual expedita dos exemplares. Foram ainda propostas 

de manutenção/proteção, transplante ou abate para os mesmos as quais mereceram a aprovação 

/Direção Municipal de Estrutura Verde, Ambiente e Energia/Departamento de Estrutura 

Planeamento, Gestão e Manutenção de Espaços Verdes. Em fase de Projeto de Execução 

este levantamento e proposta de ações foi atualizado, tanto pela alteração da zona do Campo Grande desde 

o Estudo Prévio, nomeadamente pela construção do ‘novo’ Terminal Rodoviário (que alterou desde logo o 

inventário realizado em 2018), como pela definição de áreas de ocupação provisória complementares.
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incluindo esta ação no 

ponto 4.1.1.8 e apresentando em anexo os desenhos com os pormenores destas vedações e a indicação dos 

erá utilizada cada uma das vedações. 

faz parte das obrigações do empreiteiro, estando por isso 

do Volume Anexos deste RECAPE) e 

65. Implementar medidas cautelares no que se refere à proteção física da vegetação existente, em particular 

faixa de proteção, dentro 

da qual não deverá ser desenvolvida qualquer ação, e sinalização de todos os exemplares arbóreos e arbustivos 

que não perturbem a execução da obra, mesmo quando se encontrem fora das áreas a intervencionar 

la proximidade a estas, se apresentem suscetíveis de serem afetadas (ramadas e 

raízes). Estas ações devem ser asseguradas com a assistência técnica da Obra por especialistas de vegetação. 

o Paisagista que se apresenta no 

Complementarmente a instalação e manutenção das medidas cautelares faz 

parte das obrigações do empreiteiro, estando por isso incluída no Plano e Programa de Gestão Ambiental 

a cumprir, apresentadas no 

66. Os elementos vegetais a repor em espaço público, como no caso da Av. D. Carlos I ou da Av. 24 de Julho, 

se ao Lote 2 (Santos/Cais do Sodré) da Empreitada de 

lares de porte arbóreo serão transplantados e as condições em 

de todos os exemplares arbóreos e arbustivos 

dendrométricos (PAP – 

perímetro à altura do peito, altura de inserção da copa, diâmetro de copa e altura total) e efetuada uma 

pedita dos exemplares. Foram ainda propostas 

receram a aprovação 

/Direção Municipal de Estrutura Verde, Ambiente e Energia/Departamento de Estrutura 

Em fase de Projeto de Execução 

alteração da zona do Campo Grande desde 

oviário (que alterou desde logo o 

inventário realizado em 2018), como pela definição de áreas de ocupação provisória complementares. 
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O elenco das espécies de porte arbóreo 

TXD PE AMB LT3 000 DW 49006

(parâmetros dendrométricos, características principais

implantação e ações propostas apresentada em detalhe no Projeto de Integ

Conforme definido pela CML/Direção Municipal de Estrutura Verde, Ambiente e 

Estrutura Verde/Divisão de Planeamento, Gestão e Manutenção de Espaços Verdes, o

a transplantar deverão ser replantados nos espaços verdes envolventes à obra

CML e sendo os trabalhos de execução acompanhados por técnicos credenciados daquela entidade.

Empreiteiro a responsabilidade de assegurar a rega dos exemplares 

rega. Todas as ações propostas para o material vegetal deverão ser previamente confirmadas e aprovadas 

pela CML. 

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 agosto de 2012). 

III-68. A iluminação em fase de obra deve procurar não ser projetada de forma intrusiva sobre o espaço público 

e sobre as fachadas do edificado. Nesse sentido, deve ser o mais dirigida, segundo a vertical, e apenas sobre os 

locais que efetivamente a exigem.

Complementarmente a instalação e manutenção das medidas cautelares 

empreiteiro, estando por isso incluída no Plano e Programa de Gestão Ambiental (

Anexos deste RECAPE) e especificamente nas medidas 

A Memória Descritiva da Organização dos Estaleiros

RECAPE, incluindo esta ação no ponto 4.1.4.6.

A rede de distribuição de energia será aérea e para o interior da zona de obra e será estabelecida através de 

cabos de alumínio do tipo LXS (troçada), com secções e traçados apropriados. Estes

geral, que estará sempre que possível ligado à rede local através de um transformador ou do gerador a 

instalar em bacia de retenção apropriada. A distribuição será realizada em postes de betão ou madeira.

Para iluminação exterior usar-se-

de mercúrio de 80 W colocadas nos postes utilizados na distribuição de energia.

De acordo com o Regulamento de Segurança de Redes de Distribuição de Energia Elétrica em BT deverão 

efetuadas ligações à terra do neutro das redes de distribuição nos pontos singulares da rede, tais como 

derivações de canalizações principais e de concentração de ramais e de forma a não haver troços superiores 

a 300 m sem que a rede se encontre ligada

 

das espécies de porte arbóreo a transplantar foi apresentado na medida II

49006 (incluído nas Peças Desenhadas),  sendo as suas características 

dendrométricos, características principais e fotografias), data do levantamento

apresentada em detalhe no Projeto de Integração Paisagista (

/Direção Municipal de Estrutura Verde, Ambiente e 

/Divisão de Planeamento, Gestão e Manutenção de Espaços Verdes, o

ser replantados nos espaços verdes envolventes à obra, em locais a designar pela 

os trabalhos de execução acompanhados por técnicos credenciados daquela entidade.

Empreiteiro a responsabilidade de assegurar a rega dos exemplares transplantados durante uma época de 

Todas as ações propostas para o material vegetal deverão ser previamente confirmadas e aprovadas 

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 

68. A iluminação em fase de obra deve procurar não ser projetada de forma intrusiva sobre o espaço público 

s do edificado. Nesse sentido, deve ser o mais dirigida, segundo a vertical, e apenas sobre os 

locais que efetivamente a exigem. 

Complementarmente a instalação e manutenção das medidas cautelares faz parte das obrigações do 

cluída no Plano e Programa de Gestão Ambiental (

especificamente nas medidas a cumprir, apresentadas no Anexo 5 do referido PPGA

Memória Descritiva da Organização dos Estaleiros é apresentada no Anexo 3.

RECAPE, incluindo esta ação no ponto 4.1.4.6. 

A rede de distribuição de energia será aérea e para o interior da zona de obra e será estabelecida através de 

cabos de alumínio do tipo LXS (troçada), com secções e traçados apropriados. Estes

geral, que estará sempre que possível ligado à rede local através de um transformador ou do gerador a 

instalar em bacia de retenção apropriada. A distribuição será realizada em postes de betão ou madeira.

-ão, sempre que possível, armaduras equipadas com uma lâmpada de vapor 

de mercúrio de 80 W colocadas nos postes utilizados na distribuição de energia. 

De acordo com o Regulamento de Segurança de Redes de Distribuição de Energia Elétrica em BT deverão 

efetuadas ligações à terra do neutro das redes de distribuição nos pontos singulares da rede, tais como 

derivações de canalizações principais e de concentração de ramais e de forma a não haver troços superiores 

a 300 m sem que a rede se encontre ligada à terra. 
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foi apresentado na medida II-21. e Desenho VDCG 

sendo as suas características detalhadas 

, data do levantamento, local de 

ração Paisagista (Anexo 3.8).  

/Direção Municipal de Estrutura Verde, Ambiente e Energia/Departamento de 

/Divisão de Planeamento, Gestão e Manutenção de Espaços Verdes, os exemplares arbóreos 

, em locais a designar pela 

os trabalhos de execução acompanhados por técnicos credenciados daquela entidade. Cabe ao 

transplantados durante uma época de 

Todas as ações propostas para o material vegetal deverão ser previamente confirmadas e aprovadas 

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 

68. A iluminação em fase de obra deve procurar não ser projetada de forma intrusiva sobre o espaço público 

s do edificado. Nesse sentido, deve ser o mais dirigida, segundo a vertical, e apenas sobre os 

faz parte das obrigações do 

cluída no Plano e Programa de Gestão Ambiental (Anexo 10.1 do Volume 

, apresentadas no Anexo 5 do referido PPGA. 

Anexo 3.6 do Volume Anexos deste 

A rede de distribuição de energia será aérea e para o interior da zona de obra e será estabelecida através de 

cabos de alumínio do tipo LXS (troçada), com secções e traçados apropriados. Estes cabos sairão do quadro 

geral, que estará sempre que possível ligado à rede local através de um transformador ou do gerador a 

instalar em bacia de retenção apropriada. A distribuição será realizada em postes de betão ou madeira. 

ão, sempre que possível, armaduras equipadas com uma lâmpada de vapor 

De acordo com o Regulamento de Segurança de Redes de Distribuição de Energia Elétrica em BT deverão ser 

efetuadas ligações à terra do neutro das redes de distribuição nos pontos singulares da rede, tais como 

derivações de canalizações principais e de concentração de ramais e de forma a não haver troços superiores 
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III-69. Implementar os Projetos de Integração Paisagística e respetivos Planos de Manutenção, devendo ser 

assegurada a assistência técnica à Obra, pelo Arquiteto Paisagista responsável e por especialistas em vegetação 

se pertinente, de forma a garantir a correta implementação dos PIP.

Complementarmente a instalação e manutenção das medidas cautelares 

empreiteiro, estando por isso incluída no Plano e Programa de Gestão Ambiental (

Anexos deste RECAPE) e especificamente nas medidas 

O Projeto de Integração Paisagística é apresentada 

previsto a obrigatória assistência técnica à obra conforme contrato

III-70. Implementar o Programa de Circulação.

Complementarmente a instalação e manutenção das medidas cautelares 

empreiteiro, estando por isso incluída no Plano e Programa de Gestão Ambiental (

Anexos deste RECAPE) e especificamente nas medidas 

O Programa de Circulação é apresentado no 

foram planeadas de modo a garantir uma adequada g

a obra e o local e/ou destino final, incluindo os transportes relativos a:

 Solos não contaminados sobrantes;

 Solos contaminados; 

 Resíduos de Construção e Demolição;

 Betão pronto; 

 Material de apoio à obra e para incorporação em obra (cimbres, cofragem, elementos de 

aligeiramento de estruturas em betão).

III-71. Assegurar o acesso às funções habitacionais, comerciais e de prestação de serviços.

Esta medida faz parte das obrigações do empreiteiro, estand

Gestão Ambiental (Anexo 10.1 do Volume Anexos deste RECAPE) 

obrigações a cumprir durante a execução da obra

Em termos de acessos gerais estão já identificadas as 

trânsito, que se apresentam no Anexo 3.6

adequada gestão do tráfego associado à Obra foi ainda desenvolvido um 

apresenta no Anexo 10.2 do Volume Anexos.

As principais interferências com a circulação rodoviária, circulação pedonal e passadeiras e também com a 

ciclovia existente foram já identificadas no cap.3

Poente da Estação Campo Grande, mais concentrado na zona do acesso ao Novo Terminal Rodoviário, no 

Ramo de Saída da Av.ª Padre Cruz e Estrada de Telheiras, e a própria Av.ª P

 

69. Implementar os Projetos de Integração Paisagística e respetivos Planos de Manutenção, devendo ser 

assegurada a assistência técnica à Obra, pelo Arquiteto Paisagista responsável e por especialistas em vegetação 

garantir a correta implementação dos PIP. 

Complementarmente a instalação e manutenção das medidas cautelares faz parte das obrigações do 

empreiteiro, estando por isso incluída no Plano e Programa de Gestão Ambiental (Anexo 10.1

especificamente nas medidas a cumprir, apresentadas no Anexo 5 do referido PPGA

O Projeto de Integração Paisagística é apresentada no Anexo 3.8 do Volume Anexos deste RECAPE, estando 

previsto a obrigatória assistência técnica à obra conforme contrato do ACE com o ML. 

70. Implementar o Programa de Circulação. 

Complementarmente a instalação e manutenção das medidas cautelares faz parte das obrigações do 

empreiteiro, estando por isso incluída no Plano e Programa de Gestão Ambiental (Anexo 10.1

especificamente nas medidas a cumprir, apresentadas no Anexo 5 do referido PPGA

O Programa de Circulação é apresentado no Anexo 10.2 do Volume Anexos deste RECAPE. As circulações 

foram planeadas de modo a garantir uma adequada gestão do fluxo rodoviário de materiais e resíduos entre 

a obra e o local e/ou destino final, incluindo os transportes relativos a: 

Solos não contaminados sobrantes; 

Resíduos de Construção e Demolição; 

obra e para incorporação em obra (cimbres, cofragem, elementos de 

aligeiramento de estruturas em betão). 

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

Esta medida faz parte das obrigações do empreiteiro, estando por isso incluída no Plano e Programa de 

do Volume Anexos deste RECAPE) e concretamente no seu Anexo 5, com 

durante a execução da obra. 

estão já identificadas as necessidades de desvios e condicionamentos de 

Anexo 3.6 do Volume Anexos. Complementarmente e 

adequada gestão do tráfego associado à Obra foi ainda desenvolvido um Programa de Circulação

do Volume Anexos. 

com a circulação rodoviária, circulação pedonal e passadeiras e também com a 

foram já identificadas no cap.3-ponto 3.9.2 e correspondem tanto a Nascente como a 

mpo Grande, mais concentrado na zona do acesso ao Novo Terminal Rodoviário, no 

Ramo de Saída da Av.ª Padre Cruz e Estrada de Telheiras, e a própria Av.ª Padre Cruz em ambos os sentidos.
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69. Implementar os Projetos de Integração Paisagística e respetivos Planos de Manutenção, devendo ser 

assegurada a assistência técnica à Obra, pelo Arquiteto Paisagista responsável e por especialistas em vegetação 

faz parte das obrigações do 

Anexo 10.1 do Volume 

, apresentadas no Anexo 5 do referido PPGA. 

Anexos deste RECAPE, estando 

faz parte das obrigações do 

Anexo 10.1 do Volume 

, apresentadas no Anexo 5 do referido PPGA. 

do Volume Anexos deste RECAPE. As circulações 

do fluxo rodoviário de materiais e resíduos entre 

obra e para incorporação em obra (cimbres, cofragem, elementos de 

 

ncluída no Plano e Programa de 

e concretamente no seu Anexo 5, com as 

necessidades de desvios e condicionamentos de 

Complementarmente e para assegurar a 

Programa de Circulação que se 

com a circulação rodoviária, circulação pedonal e passadeiras e também com a 

tanto a Nascente como a 

mpo Grande, mais concentrado na zona do acesso ao Novo Terminal Rodoviário, no 

adre Cruz em ambos os sentidos. 
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Os principais Desvios de Trânsito foram definidos

projeto de execução, a localização da Empreitada e

perspetiva de execução da empreitada

entrada/saída de veículos, os equipamentos ligeiros/pesados bem como os meios humanos e materiais a 

incorporar na execução da mesma

Estes Desvios de Trânsito foram já apresentados à CML

Análise do Impacte de Tráfego devido 

Esta análise foi especificamente realizada 

Terminal Rodoviário e Redução de 1 Via por Sentido na Av. Padre Cruz

reuniões tidas e que sustentará as decisões finais em termos de desvios de trânsito. 

i) Encerramento do Ramo de Saída Av.ª Padre Cruz / Estrada de Telheiras

O encerramento ao tráfego do ramo de saída junto à Padre Cruz (lado poente) no per

viadutos permite o acesso direto ao estaleiro e zona de obra dos viadutos. Este encerramento permite:

 Melhorar as condições de segurança da obra e zonas circundantes, com acesso direto ao estaleiro e à 

obra a partir de uma via de grand

 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 principais estruturas a executar neste viaduto

Refira-se que, com a abertura do Novo 

área de parqueamento das camionetas de transporte suburbano

local adequado ao parqueamento e recolha de passageiros

não fosse encerrado durante todo 

parqueamento de autocarros seria obrigatoriamente proibida

Além de se verificar que a afluência a este ramo é 

(Figura 72) até à zona de entrada do 

também a um acréscimo de tempo pouco significativo para este percurso

percurso inferior a 2 minutos nos dias de semana e a 1 minuto aos sábados

casos as horas de ponta de manhã e de tarde), c

referido (Análise do Impacte de Tráfego

 

Os principais Desvios de Trânsito foram definidos com base nos faseamentos construtivos preconizados no 

, a localização da Empreitada e as pessoas e veículos que usam estas zonas; 

perspetiva de execução da empreitada (as instalações provisórias e definitivas da obra, os acessos e 

ículos, os equipamentos ligeiros/pesados bem como os meios humanos e materiais a 

incorporar na execução da mesma).  

foram já apresentados à CML, tendo entretanto sido concluído 

devido aos desvios de trânsito a adotar e que se junta no mesmo Anexo 3.6. 

Esta análise foi especificamente realizada para o Encerramento do Ramo de Saída da Av.ª Padre Cruz para o 

Redução de 1 Via por Sentido na Av. Padre Cruz, conforme sug

reuniões tidas e que sustentará as decisões finais em termos de desvios de trânsito. 

Encerramento do Ramo de Saída Av.ª Padre Cruz / Estrada de Telheiras 

O encerramento ao tráfego do ramo de saída junto à Padre Cruz (lado poente) no per

viadutos permite o acesso direto ao estaleiro e zona de obra dos viadutos. Este encerramento permite:

elhorar 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, 

isolada do trânsito e dos acessos pedonais, normalmente usados por pessoas externas à ob

 (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

junto das principais estruturas a executar neste viaduto

om a abertura do Novo Terminal Rodoviário, a utilização atualmente feita

das camionetas de transporte suburbano, deixará de ocorrer (

parqueamento e recolha de passageiros no Terminal Rodoviário) e

todo o período de obra, como se propõe, a sua 

seria obrigatoriamente proibida por questões de segurança.

Além de se verificar que a afluência a este ramo é relativamente reduzida, propõe

zona de entrada do ‘novo’ Terminal, que sendo um trajeto relativamente curto 

também a um acréscimo de tempo pouco significativo para este percurso, sendo o aumento 

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 

Análise do Impacte de Tráfego). 
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ntos construtivos preconizados no 

as pessoas e veículos que usam estas zonas; e numa 

as instalações provisórias e definitivas da obra, os acessos e 

ículos, os equipamentos ligeiros/pesados bem como os meios humanos e materiais a 

tendo entretanto sido concluído o estudo com a 

e que se junta no mesmo Anexo 3.6. 

Encerramento do Ramo de Saída da Av.ª Padre Cruz para o 

, conforme sugestão da CML em 

reuniões tidas e que sustentará as decisões finais em termos de desvios de trânsito.  

O encerramento ao tráfego do ramo de saída junto à Padre Cruz (lado poente) no período de execução dos 

viadutos permite o acesso direto ao estaleiro e zona de obra dos viadutos. Este encerramento permite: 

elhorar as condições de segurança da obra e zonas circundantes, com acesso direto ao estaleiro e à 

fego 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 

res dos bairros limítrofes, 

sito em geral existente na zona, 

junto das principais estruturas a executar neste viaduto. 

mente feita deste ramo, como 

de ocorrer (até por existir um ‘novo’ 

no Terminal Rodoviário) e mesmo que o ramo 

sua utilização como área de 

por questões de segurança. 

propõe-se um trajeto alternativo 

que sendo um trajeto relativamente curto conduzirá 

, sendo o aumento do tempo de 

(considerando em ambos os 

onforme apresentado no estudo da análise de tráfego acima 
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Figura 72 – Trajeto Alternativo pelo Encerramento do 

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 Estra

poente da Estação Campo Grande deixará de ter acesso direto, prevendo

coordenação com a CML e/ou passando a utilizar

O encerramento permitirá assim desenvolver os tr

respetivos tabuleiros (Tramos 12 a 14), que ocuparão uma

Figura 73 – Encerramento do Ramo da Av.ª Padre Cruz / Estrada de Telheiras para Uso de Obra

 

Trajeto Alternativo pelo Encerramento do Ramo da Av.ª Padre Cruz / Estrada de Telheiras

rada 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 e/ou passando a utilizar-se a do lado Nascente da Estação. 

desenvolver os trabalhos dos pilares VL2-P12 a VL2- P14 e Encontro VL2 e 

14), que ocuparão uma parte importante do ramo do nó

Encerramento do Ramo da Av.ª Padre Cruz / Estrada de Telheiras para Uso de Obra
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/ Estrada de Telheiras 

se a circulação pedonal 

de quem vem do lado Poente na 

da de Telheiras, junto ao lado 

se a sua relocalização em 

P14 e Encontro VL2 e 

parte importante do ramo do nó (Figura 73). 

 

Encerramento do Ramo da Av.ª Padre Cruz / Estrada de Telheiras para Uso de Obra 
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ii) Execução da Ampliação do Cais Nascente da 

Durante a fase de construção da ampliação do Cais Nascente, e respetivas instalações, 

estaleiro de frente para apoio e proteção

de forma a garantir a segurança dos transportes públicos e de pessoas na zona, o qual implicará a supressão 

da faixa de BUS na zona dos viadutos.

segurança da obra e a proteção de terceiros

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 

figura seguinte as atuais localizações das paragens, bem como as circulações pedonais (incluindo a criação 

de passadeiras complementares 

ocupação do passeio da rua Cipriano Dourado, frontal

Figura 74 – Frente de Obra e Esquema de Desvio de Trânsito Cais Nascente da Estação

iii) Execução do Viaduto VL2 – Módulo Central

Para a execução do módulo central do VL2, prevê

apresentado abaixo. 

 

Execução da Ampliação do Cais Nascente da Estação Campo Grande e respetivas Instalações

Durante a fase de construção da ampliação do Cais Nascente, e respetivas instalações, 

para apoio e proteção/limitação da zona de trabalhos, obrigando a

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 a proteção de terceiros (Figura 74). 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 

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 como as circulações pedonais (incluindo a criação 

de passadeiras complementares – a amarelo – para uso durante o prazo de execução d

ocupação do passeio da rua Cipriano Dourado, frontal à estação. 

Frente de Obra e Esquema de Desvio de Trânsito Cais Nascente da Estação

Módulo Central 

módulo central do VL2, prevê-se a execução de vários desvios de trânsito, conforme 
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respetivas Instalações 

Durante a fase de construção da ampliação do Cais Nascente, e respetivas instalações, será instalado um 

de trabalhos, obrigando a um desvio de trânsito, 

a segurança dos transportes públicos e de pessoas na zona, o qual implicará a supressão 

Esta zona de obra será também vedada de forma a garantir a 

se que a paragem de autocarros existente 

nesta zona foi já deslocalizada no âmbito da Modernização do Interface do Campo Grande, bem como a 

passou para a rua Actor António Silva, sendo possível verificar na 

figura seguinte as atuais localizações das paragens, bem como as circulações pedonais (incluindo a criação 

para uso durante o prazo de execução da obra), dada a 

 

Frente de Obra e Esquema de Desvio de Trânsito Cais Nascente da Estação 

o de vários desvios de trânsito, conforme 
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 Execução de Pilar central na Av. Padre Cruz

rodagem da avenida, garantindo a circulação do trânsito

(escavação, demolição de muro existente, contenção, estacas, betonagens, etc.).

Figura 75 – Intervenção e 

 Início das betonagens do Tabuleiro

(lado nascente), para permitir a execução do 1/5 de vão deste Tramo 9 e mantendo

posteriores fases de betonagem) o 

(Figura 76). 

Figura 76 – Intervenção e Desvio de Trânsito 

 Execução do Tabuleiro sobre a Av.ª Padre Cruz:

o Lado nascente: instalação de um cimbre invertido, para a realização do Tramo 10 do Viaduto VL2, e 

ao mesmo tempo, garantindo a passagem do tráfego na Av.ª Padre Cruz sob o equipamen

duas faixas de circulação (Figura 

circulação em uma faixa); 

 

ilar central na Av. Padre Cruz: redução do número de vias de cada uma das faixas de 

rodagem da avenida, garantindo a circulação do trânsito (Figura 75), enquanto decorrem os trabalhos 

(escavação, demolição de muro existente, contenção, estacas, betonagens, etc.). 

Intervenção e Desvio de Trânsito no centro da Av.ª Padre Cruz

Tabuleiro (Tramo 9 do VL2): condicionar a Berma direita, na via ascendente

(lado nascente), para permitir a execução do 1/5 de vão deste Tramo 9 e mantendo

o condicionamento da berma esquerda (central) na via descendente

Desvio de Trânsito para supressão berma direita da Av.ª Padre Cruz

sobre a Av.ª Padre Cruz: 

: instalação de um cimbre invertido, para a realização do Tramo 10 do Viaduto VL2, e 

ao mesmo tempo, garantindo a passagem do tráfego na Av.ª Padre Cruz sob o equipamen

Figura 77) (solução otimizada face ao Estudo Prévio, que previa apenas 
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o número de vias de cada uma das faixas de 

, enquanto decorrem os trabalhos 

 

ro da Av.ª Padre Cruz 

(Tramo 9 do VL2): condicionar a Berma direita, na via ascendente 

(lado nascente), para permitir a execução do 1/5 de vão deste Tramo 9 e mantendo-se (inclusive para 

condicionamento da berma esquerda (central) na via descendente 

 

direita da Av.ª Padre Cruz 

: instalação de um cimbre invertido, para a realização do Tramo 10 do Viaduto VL2, e 

ao mesmo tempo, garantindo a passagem do tráfego na Av.ª Padre Cruz sob o equipamento, em 

(solução otimizada face ao Estudo Prévio, que previa apenas 
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o Lado poente: instalação de um cimbre 

cimbre (Figura 77). 

Via Ascendente em funcionamento

Figura 77 – 

 Execução do rebaixamento da faixa ascendente da Av.ª Padre Cruz

mais à direita da faixa ascendente da avenida

posteriormente, com o basculamento, nas faixas mais à esquerda

numa faixa direita (Figura 78)

Lado direito - Via Ascendente

Figura 78 – Intervenção e 

 

Lado poente: instalação de um cimbre invertido e garantindo a circulação do trânsito sob este 

Via Ascendente em funcionamento   Via Descendente em funcionamento

 Intervenção e Desvio de Trânsito na Av.ª Padre Cruz

xecução do rebaixamento da faixa ascendente da Av.ª Padre Cruz: trabalhos em 

da faixa ascendente da avenida, mantendo-se a circulação nas

basculamento, nas faixas mais à esquerda, mantendo

). 

Via Ascendente    Lado Central e Esquerdo 

Intervenção e Desvio de Trânsito Desvio para Reperfilamento d
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invertido e garantindo a circulação do trânsito sob este 

Via Descendente em funcionamento 

na Av.ª Padre Cruz 

: trabalhos em 2 fases, primeiro a faixa 

nas duas faixas esquerdas; e 

, mantendo-se a circulação apenas 

 

ral e Esquerdo - Via Ascendente 

Desvio para Reperfilamento da Av.ª Padre Cruz 
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Para a montagem/ desmontagem de cimbres pórtico, cimbres suspensos, assoalha

tabuleiros, desmontagem de cimbres e reposição das condições iniciais, 

trânsito em curtos períodos, preferencialmente no período noturno

Estes obrigarão a corte de via e desvio 

Cruz pelo IP7 (Eixo Norte-Sul) com saídas para a Av.ª Padre Cruz, Telheiras, A8 e A36 CRIL; e 

da via descendente da Av.ª Padre Cruz

urbanos Rua Professor Viera de Almeida 

Grande/Alvalade. 

iv) Execução dos Viadutos VL1 e VL2, na Zona Norte do Novo Terminal 

Nesta zona é executado todo o viaduto

primeiros tramos de tabuleiro do VL2 (Tramos 1 a 3)

ligada ao desvio de trânsito através do encerramento do ramo do nó da Av. Padre Cruz. 

zona são desenvolvidos em 3 etapas (

Etapa B – fundações e pilares do VL1-P3 e P4, Enc. VL1, VL2

P2, VL2-P1). 

Esta área, e após a conclusão das novas obras do Novo Terminal Rodoviário

pessoas e autocarros, e onde (de acordo com o 

uma forma “concentrada” para a execução de 

tabuleiros de gabarito relativamente baixos e um encontro. 

Na obra estarão presentes equipamentos pesados (bate

terraplenagens, gruas, plataformas de transportes).

trabalhos de demolições, para ligação entre viadutos novos/existentes.

Assim, em vez da supressão de faixas individualizadas nas zonas de acesso a este Terminal

norte não permitirão a execução dos trabalhos em segurança

se a interdição da entrada e saída na zona 

neste local.  

Prevê-se assim o encaminhamento dos autocarros, para a zo

Padre Cruz, e de onde é possível entrar na malha urbana da cidade, com o ramo de saída junto ao Estádio 

José Alvalade (Figura 79).  

Quanto à circulação pedonal e ciclovia

(execução de fundações e pilares VL1-

permitem a circulação de pessoas e bicicletas: um

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 

 

Para a montagem/ desmontagem de cimbres pórtico, cimbres suspensos, assoalhamentos, betonagem dos 

tabuleiros, desmontagem de cimbres e reposição das condições iniciais, está previsto o condicionamento

trânsito em curtos períodos, preferencialmente no período noturno.  

Estes obrigarão a corte de via e desvio ‘total’ de trânsito, no caso do corte da via ascendente da Av.ª Padre 

com saídas para a Av.ª Padre Cruz, Telheiras, A8 e A36 CRIL; e 

da via descendente da Av.ª Padre Cruz pelo IP7 (Eixo Norte-Sul) para a A1 e IC19 e pelos arruam

Rua Professor Viera de Almeida para Telheiras e Avenida Rainha Dona Amélia para 

, na Zona Norte do Novo Terminal Rodoviário 

o viaduto do VL1 e os quatro primeiros pilares (VL2-P1

(Tramos 1 a 3) sendo, numa fase mais avançada da obra, indiretamente 

ligada ao desvio de trânsito através do encerramento do ramo do nó da Av. Padre Cruz. 

(Etapa A – fundações e pilares do VL2-P3 a P10, VL2

P3 e P4, Enc. VL1, VL2-P2; e Etapa B.1 – fundações e pilares 

e após a conclusão das novas obras do Novo Terminal Rodoviário, regista bastante afluência d

pessoas e autocarros, e onde (de acordo com o faseamento e trabalhos a realizar) será ne

a execução de fundações com dimensões importantes, profundas, indiretas, 

to relativamente baixos e um encontro.  

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. 

supressão de faixas individualizadas nas zonas de acesso a este Terminal

dos trabalhos em segurança e com outros transtornos

saída na zona norte do Terminal Rodoviário durante a realização dos trabalhos 

o encaminhamento dos autocarros, para a zona Sul do Terminal, com acesso direto à Av.ª 

onde é possível entrar na malha urbana da cidade, com o ramo de saída junto ao Estádio 

circulação pedonal e ciclovia serão afetadas, a Sul do Edifício da NOS, apenas 

-P1, VL1-P2 e VL2-P1), mas ficando assegurados

bicicletas: um entre as escadas e a vedação de obra (4,58

entre as escadas e a Estação Campo Grande (3,15 m disponíveis)

no essencial, a ligação à ciclovia e circulação pedonal nas Etapas A e B. 
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mentos, betonagem dos 

o condicionamento do 

no caso do corte da via ascendente da Av.ª Padre 

com saídas para a Av.ª Padre Cruz, Telheiras, A8 e A36 CRIL; e no caso do corte 

Sul) para a A1 e IC19 e pelos arruamentos 

Avenida Rainha Dona Amélia para Campo 

P1 a VL2-P4) e os três 

mais avançada da obra, indiretamente 

ligada ao desvio de trânsito através do encerramento do ramo do nó da Av. Padre Cruz. Os trabalhos nesta 

P3 a P10, VL2-P12 a Enc. VL2; 

fundações e pilares do VL1-P1 e 

regista bastante afluência de 

será necessário intervir de 

com dimensões importantes, profundas, indiretas, 

estacas, gruas de rastos, equipamentos de 

De igual forma, é uma zona onde se irão realizar vários 

supressão de faixas individualizadas nas zonas de acesso a este Terminal, que do lado 

transtornos associados, propõe-

durante a realização dos trabalhos 

na Sul do Terminal, com acesso direto à Av.ª 

onde é possível entrar na malha urbana da cidade, com o ramo de saída junto ao Estádio 

apenas na Etapa B.1 

s dois corredores que 

entre as escadas e a vedação de obra (4,58 m de largura 

m disponíveis) (Figura 79); 
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Figura 79 – Intervenções 

III-72. Efetuar as diligências necessárias junto da CML para que 

em simultâneo com as obras do METRO sejam desenvolvidas em estreita articulação, com vista a minimizar 

eventuais conflitos e potenciar as mais

bem como do PV3, que se localizam em áreas previstas serem requalificadas.

Esta medida faz parte das obrigações do empreiteiro, estando por isso incluída no Plano e Programa de 

Gestão Ambiental (Anexo 10.1 do Volume Anexos deste RECAPE) e concretamente

obrigações a cumprir durante a execução da obra

No entanto refere-se que na zona de implantação do projeto as principais obras previstas encontram

concluídas, como é o caso do Projeto de Execução da “Requalificação da 2ª 

Avenida Padre Cruz” e do Projeto do Terminal Rodoviário do Campo Grande 1ª Fas

Projeto do “Interface do Campo Grande 

distante da área de intervenção. 

Por fim refere-se que também o projeto de estaleiros e o projeto de desvios de trânsito 

desenvolvidos em articulação com a CML, 

 

Intervenções e Desvio de Trânsito no Terminal Rodoviário

72. Efetuar as diligências necessárias junto da CML para que as diversas obras que possam ser executadas 

em simultâneo com as obras do METRO sejam desenvolvidas em estreita articulação, com vista a minimizar 

eventuais conflitos e potenciar as mais-valias inerentes. É exemplo a localização das estações Estrela e Sant

bem como do PV3, que se localizam em áreas previstas serem requalificadas. 

Esta medida faz parte das obrigações do empreiteiro, estando por isso incluída no Plano e Programa de 

do Volume Anexos deste RECAPE) e concretamente

obrigações a cumprir durante a execução da obra. 

se que na zona de implantação do projeto as principais obras previstas encontram

Projeto de Execução da “Requalificação da 2ª Circular 

Projeto do Terminal Rodoviário do Campo Grande 1ª Fas

Projeto do “Interface do Campo Grande - Edifício Norte” (MULTI 39 - Sociedade Imobiliária, S.A.

 

se que também o projeto de estaleiros e o projeto de desvios de trânsito 

desenvolvidos em articulação com a CML, no sentido de avaliar estes desvios e ocupações, de forma se 

 

  pág. 247/265 

 

e Desvio de Trânsito no Terminal Rodoviário 

as diversas obras que possam ser executadas 

em simultâneo com as obras do METRO sejam desenvolvidas em estreita articulação, com vista a minimizar 

valias inerentes. É exemplo a localização das estações Estrela e Santos, 

Esta medida faz parte das obrigações do empreiteiro, estando por isso incluída no Plano e Programa de 

do Volume Anexos deste RECAPE) e concretamente no seu Anexo 5, com as 

se que na zona de implantação do projeto as principais obras previstas encontram-se já 

Circular - Ligação 2ª Circular - 

Projeto do Terminal Rodoviário do Campo Grande 1ª Fase. Refere-se ainda o 

Sociedade Imobiliária, S.A.), mas já 

se que também o projeto de estaleiros e o projeto de desvios de trânsito (Anexo 3.6) foram 

no sentido de avaliar estes desvios e ocupações, de forma se 
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auscultar as ideias das partes, e se estar coordenado para o que serão as melhores e mais eficazes soluções, 

que não comprometam a execução das estruturas, e que vão de encontro aos interesses do município e dos 

utentes. Está assim já estabelecido um canal de comunicação com a CML e que se 

prazo de execução da Empreitada. 

Complementarmente foi ainda desenvolvido um 

a serem usados na obra e para os transportes exteriores, e que será implementado durante a empreitada. 

III-73. Proceder à desativação da área afeta aos trabalhos para a execução da obra, com a desmontagem dos 

estaleiros e remoção de todos os equipamentos, maquinaria de apoio, d

Proceder à limpeza destes locais, no mínimo com a reposição das condições existentes antes do início dos 

trabalhos. 

Esta medida faz parte das obrigações do empreiteiro, estando por isso incluída no Plano e Programa de 

Gestão Ambiental (Anexo 10.1 do Volume Anexos deste RECAPE) e concretamente no seu Anexo 5, com as 

obrigações a cumprir durante a execução da obra

A Memória Descritiva da Organização dos Estaleiros

RECAPE, incluindo esta ação no ponto 7 e onde se refere que q

em fase de conclusão, proceder-se-á à desmontagem e levantamento das instalações do estaleiro da obra. 

Todas as áreas afetadas pelo estaleiro da obra serão limp

removidos para os locais apropriados e aprovados pela Fiscalização.

Após estarem terminados todos os trabalhos, as instalações de estaleiro serão desmontadas procedendo

então à recuperação e restabelecimento

Paisagismo desenvolvido e que se inclui no 

integração paisagística, urbana e ambiental da zona. 

III-74. Fixar junto dos locais das obras informação acerca das ações de construção bem como a respetiva 

calendarização. 

Esta medida faz parte das obrigações do empreiteiro, estando por isso incluída no Plano e Programa de 

Gestão Ambiental (Anexo 10.1 do Volume Anexos deste RECAPE) e concretame

obrigações a cumprir durante a execução da obra

A Memória Descritiva da Organização dos Estaleiros

RECAPE, incluindo esta ação no ponto 4.1.1.7.

Será colocado junto à Portaria ou em zonas de boa visibilidade, pelo menos uma Vitrina onde será colocada 

toda a informação que seja relevante e de interesse aos colaboradores e às entidades competentes, 

nomeadamente informação sobre ambiente, segurança e saúde, horário de trabalho e dema

que se considere de interesse aos intervenientes da empreitada.

 

e estar coordenado para o que serão as melhores e mais eficazes soluções, 

que não comprometam a execução das estruturas, e que vão de encontro aos interesses do município e dos 

Está assim já estabelecido um canal de comunicação com a CML e que se manterá ao longo do 

Complementarmente foi ainda desenvolvido um Programa de Circulação (Anexo 10.2) que d

e para os transportes exteriores, e que será implementado durante a empreitada. 

73. Proceder à desativação da área afeta aos trabalhos para a execução da obra, com a desmontagem dos 

estaleiros e remoção de todos os equipamentos, maquinaria de apoio, depósitos de materiais, entre outros. 

Proceder à limpeza destes locais, no mínimo com a reposição das condições existentes antes do início dos 

Esta medida faz parte das obrigações do empreiteiro, estando por isso incluída no Plano e Programa de 

do Volume Anexos deste RECAPE) e concretamente no seu Anexo 5, com as 

obrigações a cumprir durante a execução da obra. 

Memória Descritiva da Organização dos Estaleiros é apresentada no Anexo 3.6 do Volume Anexos deste 

incluindo esta ação no ponto 7 e onde se refere que quando os trabalhos da empreitada estiverem 

á à desmontagem e levantamento das instalações do estaleiro da obra. 

Todas as áreas afetadas pelo estaleiro da obra serão limpas dos lixos, entulhos e destroços, que serão 

removidos para os locais apropriados e aprovados pela Fiscalização. 

Após estarem terminados todos os trabalhos, as instalações de estaleiro serão desmontadas procedendo

então à recuperação e restabelecimento da paisagem das zonas afetadas, de acordo com o 

Paisagismo desenvolvido e que se inclui no Anexo 3.8. Assim, será dada especial atenção à recuperação e 

e ambiental da zona.  

as informação acerca das ações de construção bem como a respetiva 

Esta medida faz parte das obrigações do empreiteiro, estando por isso incluída no Plano e Programa de 

do Volume Anexos deste RECAPE) e concretamente no seu Anexo 5, com as 

obrigações a cumprir durante a execução da obra. 

Memória Descritiva da Organização dos Estaleiros é apresentada no Anexo 3.6 do Volume Anexos deste 

RECAPE, incluindo esta ação no ponto 4.1.1.7. 

em zonas de boa visibilidade, pelo menos uma Vitrina onde será colocada 

toda a informação que seja relevante e de interesse aos colaboradores e às entidades competentes, 

nomeadamente informação sobre ambiente, segurança e saúde, horário de trabalho e dema

que se considere de interesse aos intervenientes da empreitada. 
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e estar coordenado para o que serão as melhores e mais eficazes soluções, 

que não comprometam a execução das estruturas, e que vão de encontro aos interesses do município e dos 

manterá ao longo do 

que define os acessos 

e para os transportes exteriores, e que será implementado durante a empreitada.  

73. Proceder à desativação da área afeta aos trabalhos para a execução da obra, com a desmontagem dos 

epósitos de materiais, entre outros. 

Proceder à limpeza destes locais, no mínimo com a reposição das condições existentes antes do início dos 

Esta medida faz parte das obrigações do empreiteiro, estando por isso incluída no Plano e Programa de 

do Volume Anexos deste RECAPE) e concretamente no seu Anexo 5, com as 

do Volume Anexos deste 

uando os trabalhos da empreitada estiverem 

á à desmontagem e levantamento das instalações do estaleiro da obra. 

as dos lixos, entulhos e destroços, que serão 

Após estarem terminados todos os trabalhos, as instalações de estaleiro serão desmontadas procedendo-se 

da paisagem das zonas afetadas, de acordo com o Projeto de 

. Assim, será dada especial atenção à recuperação e 

as informação acerca das ações de construção bem como a respetiva 

Esta medida faz parte das obrigações do empreiteiro, estando por isso incluída no Plano e Programa de 

nte no seu Anexo 5, com as 

do Volume Anexos deste 

em zonas de boa visibilidade, pelo menos uma Vitrina onde será colocada 

toda a informação que seja relevante e de interesse aos colaboradores e às entidades competentes, 

nomeadamente informação sobre ambiente, segurança e saúde, horário de trabalho e demais informação 
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7.3.4 Fase de Exploração 

III-75. Assegurar a manutenção de uma adequada impermeabilização do túnel durante toda a vida útil do 

Projeto. 

Não aplicável a este projeto. Esta medida 

de Prolongamento das Linhas Amarela e Verde.

III-76. Considerar e implementar as necessárias medidas de correção sempre que ocorram situações anómalas 

resultantes de uma subida do nível fre

desses níveis se deve à obra do Metropolitano de Lisboa.

Não aplicável a este projeto. Esta medida aplica

Prolongamento das Linhas Amarela e Verde.

III-77. Garantir as boas condições de drenagem, nomeadamente a manutenção das infraestruturas sob sua 

gestão, até ao ponto de descarga na rede pública de drenagem urbana.

Esta medida será devidamente assegurada pelo ML no âmbito da exploraç

infraestruturas e nomeadamente 

conforme Anexo 11.5. 

III-78. Implementar o Plano de Monitorização do Património Cultural para a fase de exploração conforme 

delineado e aprovado aquando da verificação da conformidade ambiental do Projeto de Execução.

Esta medida não se aplica ao presente lote de projeto, conforme as conclusões do Relatório do descritor 

Património Cultural apresentado no 

projeto não existe qualquer bem imóvel classificado. 

III-79. Fornecer aos empreiteiros e subempreiteiros, sempre que se desenvolverem ações de manutenção ou 

outros trabalhos na infraestrutura do Metropolitano de Lis

implantação de todos os elementos patrimoniais identificados, quer no EIA e no RECAPE, quer com os que se 

venham a identificar na fase de construção.

Esta medida será devidamente assegurada pelo ML e conforme

AMB LT3 000 DW 49009 – Síntese de Condicionantes do Volume Peças Desenhadas. 

III-80. Efetuar o acompanhamento arqueológico e cumprir as medidas de minimização previstas para a fase de 

construção, quando aplicáveis, s

Metropolitano de Lisboa, que envolvam alterações que obriguem a revolvimentos do subsolo, circulação de 

maquinaria e pessoal afeto, nomeadamente em áreas anteriormente não afetadas pela constru

infraestruturas (e que não foram alvo de intervenção).

Esta medida será devidamente assegurada pelo ML.

 

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

Não aplicável a este projeto. Esta medida aplica-se aos Lote 1 e 2 (Rato/Santos/Cais do Sodré) da Empreitada 

de Prolongamento das Linhas Amarela e Verde. 

76. Considerar e implementar as necessárias medidas de correção sempre que ocorram situações anómalas 

resultantes de uma subida do nível freático, por exemplo inundações em caves, desde se comprove que a subida 

desses níveis se deve à obra do Metropolitano de Lisboa. 

Não aplicável a este projeto. Esta medida aplica-se ao Lote 2 (Santos/Cais do Sodré) da Empreitada de 

marela e Verde. 

77. Garantir as boas condições de drenagem, nomeadamente a manutenção das infraestruturas sob sua 

gestão, até ao ponto de descarga na rede pública de drenagem urbana. 

Esta medida será devidamente assegurada pelo ML no âmbito da exploração e manut

infraestruturas e nomeadamente no âmbito das tarefas de manutenção do edifício da Estação e da Via Férrea 

78. Implementar o Plano de Monitorização do Património Cultural para a fase de exploração conforme 

elineado e aprovado aquando da verificação da conformidade ambiental do Projeto de Execução.

Esta medida não se aplica ao presente lote de projeto, conforme as conclusões do Relatório do descritor 

Património Cultural apresentado no Anexo 5.1 do Volume Anexos deste RECAPE, uma vez que na área de 

projeto não existe qualquer bem imóvel classificado.  

79. Fornecer aos empreiteiros e subempreiteiros, sempre que se desenvolverem ações de manutenção ou 

outros trabalhos na infraestrutura do Metropolitano de Lisboa, a Carta de Condicionantes atualizada com a 

implantação de todos os elementos patrimoniais identificados, quer no EIA e no RECAPE, quer com os que se 

venham a identificar na fase de construção. 

Esta medida será devidamente assegurada pelo ML e conforme o identificado no Desenho 

Síntese de Condicionantes do Volume Peças Desenhadas. 

80. Efetuar o acompanhamento arqueológico e cumprir as medidas de minimização previstas para a fase de 

construção, quando aplicáveis, sempre que ocorram trabalhos de manutenção na infraestrutura do 

Metropolitano de Lisboa, que envolvam alterações que obriguem a revolvimentos do subsolo, circulação de 

maquinaria e pessoal afeto, nomeadamente em áreas anteriormente não afetadas pela constru

infraestruturas (e que não foram alvo de intervenção). 

Esta medida será devidamente assegurada pelo ML. 
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75. Assegurar a manutenção de uma adequada impermeabilização do túnel durante toda a vida útil do 

se aos Lote 1 e 2 (Rato/Santos/Cais do Sodré) da Empreitada 

76. Considerar e implementar as necessárias medidas de correção sempre que ocorram situações anómalas 

ático, por exemplo inundações em caves, desde se comprove que a subida 

se ao Lote 2 (Santos/Cais do Sodré) da Empreitada de 

77. Garantir as boas condições de drenagem, nomeadamente a manutenção das infraestruturas sob sua 

ão e manutenção das suas 

no âmbito das tarefas de manutenção do edifício da Estação e da Via Férrea 

78. Implementar o Plano de Monitorização do Património Cultural para a fase de exploração conforme 

elineado e aprovado aquando da verificação da conformidade ambiental do Projeto de Execução. 

Esta medida não se aplica ao presente lote de projeto, conforme as conclusões do Relatório do descritor 

os deste RECAPE, uma vez que na área de 

79. Fornecer aos empreiteiros e subempreiteiros, sempre que se desenvolverem ações de manutenção ou 

boa, a Carta de Condicionantes atualizada com a 

implantação de todos os elementos patrimoniais identificados, quer no EIA e no RECAPE, quer com os que se 

o identificado no Desenho VDCG TXD PE 

Síntese de Condicionantes do Volume Peças Desenhadas.  

80. Efetuar o acompanhamento arqueológico e cumprir as medidas de minimização previstas para a fase de 

empre que ocorram trabalhos de manutenção na infraestrutura do 

Metropolitano de Lisboa, que envolvam alterações que obriguem a revolvimentos do subsolo, circulação de 

maquinaria e pessoal afeto, nomeadamente em áreas anteriormente não afetadas pela construção das 
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III-81. Publicar as monografias resultantes dos trabalhos de minimização patrimonial e apresentar um Projeto 

de Execução, a aprovar pela DGPC, do espaço museológico para exibição pública dos principais achados 

arqueológicos, após a conclusão da obra, no prazo máximo de dois anos.

De acordo com os dados conhecidos e à data esta medida não tem aplicação no presente lote de projeto. 

III-82. Assegurar que o escoamento das águas nos novos troços de viadutos do Campo Grande (V1 e V2) seja 

efetuado para a rede pública. 

Conforme descrito e ilustrado no cap.3

ampliação da estação são ligados à rede pública.

A drenagem dos tabuleiros dos Viadutos VL1 e VL2 é feita através de sumidouros 

ligam a tubos de queda em PVC instalados 

escoam as águas até uma caixa de receção e dissipação de energia a construir sobre o maciço de fundação 

(encabeçamento das estacas) do pilar e daí ligando (em geral por manilha de betão) à caixa de receção da 

rede de águas pluviais mais próxima. 

Nas plantas dos tabuleiros e encontros estão localizados os respetivos sumidouros de drenagem

VL1: VDCG TXD PE STR VDT VL1 DW 89005 e viaduto VL2: VDCG

os detalhes do sistema de drenagem dos viadutos no desenho VDCG

Também a ampliação da estação prevê a drenagem das águas pluviais da nova cobertura a instalar no 

âmbito da ampliação da estação. As pendentes da cobertura conduzem as águas da chuva às caleiras de 

drenagem existentes nas extremidades 

tubos de queda que as encaminham até ao piso de 

vez à rede pública exterior. Estes tubos de queda estão localizados de modo 

pilares estruturais (VDCG TXD PE FLU EST

  

 

81. Publicar as monografias resultantes dos trabalhos de minimização patrimonial e apresentar um Projeto 

do espaço museológico para exibição pública dos principais achados 

arqueológicos, após a conclusão da obra, no prazo máximo de dois anos. 

De acordo com os dados conhecidos e à data esta medida não tem aplicação no presente lote de projeto. 

ar que o escoamento das águas nos novos troços de viadutos do Campo Grande (V1 e V2) seja 

no cap.3-ponto 3.5, o escoamento das águas pluviais dos novos viadutos e

os à rede pública.  

A drenagem dos tabuleiros dos Viadutos VL1 e VL2 é feita através de sumidouros nas zonas dos pilares

instalados em posição central ou lateral nos pilares. Os tubos de queda 

as águas até uma caixa de receção e dissipação de energia a construir sobre o maciço de fundação 

(encabeçamento das estacas) do pilar e daí ligando (em geral por manilha de betão) à caixa de receção da 

tabuleiros e encontros estão localizados os respetivos sumidouros de drenagem

89005 e viaduto VL2: VDCG TXD PE STR VDT VL2

os detalhes do sistema de drenagem dos viadutos no desenho VDCG TXD PE STR VDT VL2

Também a ampliação da estação prevê a drenagem das águas pluviais da nova cobertura a instalar no 

s pendentes da cobertura conduzem as águas da chuva às caleiras de 

drenagem existentes nas extremidades (norte e sul) da cobertura, ligando estas caleiras

até ao piso de cota mais inferior, onde ligam a caixas de visita e por sua 

vez à rede pública exterior. Estes tubos de queda estão localizados de modo a serem instalados junto ao 

EST ECG DW 99003 e VDCG TXD PE FLU EST ECG DW
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81. Publicar as monografias resultantes dos trabalhos de minimização patrimonial e apresentar um Projeto 

do espaço museológico para exibição pública dos principais achados 

De acordo com os dados conhecidos e à data esta medida não tem aplicação no presente lote de projeto.  

ar que o escoamento das águas nos novos troços de viadutos do Campo Grande (V1 e V2) seja 

ponto 3.5, o escoamento das águas pluviais dos novos viadutos e da 

nas zonas dos pilares que 

. Os tubos de queda 

as águas até uma caixa de receção e dissipação de energia a construir sobre o maciço de fundação 

(encabeçamento das estacas) do pilar e daí ligando (em geral por manilha de betão) à caixa de receção da 

tabuleiros e encontros estão localizados os respetivos sumidouros de drenagem (viaduto 

VL2 DW 89025), estando 

VL2 DW 89067.  

Também a ampliação da estação prevê a drenagem das águas pluviais da nova cobertura a instalar no 

s pendentes da cobertura conduzem as águas da chuva às caleiras de 

(norte e sul) da cobertura, ligando estas caleiras, através de ralos, a 

a caixas de visita e por sua 

a serem instalados junto ao 

DW 99004). 
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7.4 PROGRAMAS DE MONITOR

Devem ser desenvolvidos e apresentados planos de monitorização para os fatores solos, qualidade do ar, ruído

vibrações, recursos hídricos, património e paisagem.

No respeitante aos solos, qualidade do ar e ruído, os planos de monitorização a apresentar devem resultar da 

adaptação dos considerados no EIA ao projeto de execução que venha a se desenvolvido.

Relativamente aos Planos de monitorização para as vibrações, recursos hídricos, património e paisagem devem 

ser atendidas as diretrizes gerais que seguidamente se apresentam:

Relativamente ao presente Lote de projeto (Lote 3) e face às avaliações realizadas e 

desenvolvidos, considera-se necessária a implementação de um plano de monitorização para os descritores 

Ruido e Vibrações, em fase de construção e de exploração.

Vibrações para a fase de constru

RECAPE. 

Relativamente aos restantes descritores ambientais referidos nesta medida da DIA, não se considera necessária a 

sua monitorização no presente Lote de projeto, o qual tem um context

Lotes 1 e 2, e para os quais a DIA está mais diretamente direcionada. 

projeto (Lote 3) e face às avaliações realizadas e os estudos específicos desenvolvidos, não se consider

necessários os seguintes planos de monitorização pelos motivos a seguir referidos:

- Qualidade do Ar 

As movimentações de terras, como ações geradoras da emissão de partículas que podem de forma mais 

significativa afetar a qualidade do ar, são neste projet

nas zonas dos maciços de fundação

aterros de pequena dimensão e 

de muito reduzido impacte e não 

sendo o impacte minimizado pelas medidas de gestão ambiental 

em obra.  

- Recursos Hídricos  

A zona do Campo Grande correspo

edificações não existindo recursos hídricos superficiais. Em termos dos recursos hídricos subterrâneos

interferências com o nível freático são pontuais e localizadas aos locais dos pilares a const

novos viadutos, que constituirão perturbações temporárias que estabiliza

novo o equilíbrio hidrostático. Não se justifica assim qualquer plano de monitorização. 

De referir contudo que, no âmbito do Plano de Observa

possíveis efeitos geotécnicos da obra no edificado e estruturas existentes

piezómetros instalados durante a execução

 

PROGRAMAS DE MONITORIZAÇÃO 

Devem ser desenvolvidos e apresentados planos de monitorização para os fatores solos, qualidade do ar, ruído

vibrações, recursos hídricos, património e paisagem. 

No respeitante aos solos, qualidade do ar e ruído, os planos de monitorização a apresentar devem resultar da 

adaptação dos considerados no EIA ao projeto de execução que venha a se desenvolvido.

vamente aos Planos de monitorização para as vibrações, recursos hídricos, património e paisagem devem 

ser atendidas as diretrizes gerais que seguidamente se apresentam: 

Relativamente ao presente Lote de projeto (Lote 3) e face às avaliações realizadas e 

se necessária a implementação de um plano de monitorização para os descritores 

, em fase de construção e de exploração. O plano de monitorização do Ruido e das 

Vibrações para a fase de construção e de exploração é apresentado no Anexo 9

elativamente aos restantes descritores ambientais referidos nesta medida da DIA, não se considera necessária a 

sua monitorização no presente Lote de projeto, o qual tem um contexto um pouco diferenciado do existente nos 

Lotes 1 e 2, e para os quais a DIA está mais diretamente direcionada. Assim, relativamente ao presente lote de 

projeto (Lote 3) e face às avaliações realizadas e os estudos específicos desenvolvidos, não se consider

necessários os seguintes planos de monitorização pelos motivos a seguir referidos:

As movimentações de terras, como ações geradoras da emissão de partículas que podem de forma mais 

significativa afetar a qualidade do ar, são neste projeto, situações muito localizadas apenas ocorrentes 

dos maciços de fundação dos pilares dos novos viadutos e estação, 

aterros de pequena dimensão e realizados num curto espaço de tempo, correspondendo a 

e não que não justificando a realização de qualquer plano de monitorização, 

sendo o impacte minimizado pelas medidas de gestão ambiental definidas e que serão implementadas 

A zona do Campo Grande corresponde a uma área urbana impermeabilizada por pavimentos e 

edificações não existindo recursos hídricos superficiais. Em termos dos recursos hídricos subterrâneos

interferências com o nível freático são pontuais e localizadas aos locais dos pilares a const

novos viadutos, que constituirão perturbações temporárias que estabilizarão

novo o equilíbrio hidrostático. Não se justifica assim qualquer plano de monitorização. 

no âmbito do Plano de Observação e Instrumentação e de modo acautelar os 

possíveis efeitos geotécnicos da obra no edificado e estruturas existentes, é feita a monitorização dos 4 

durante a execução da campanha complementar de 
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Devem ser desenvolvidos e apresentados planos de monitorização para os fatores solos, qualidade do ar, ruído, 

No respeitante aos solos, qualidade do ar e ruído, os planos de monitorização a apresentar devem resultar da 

adaptação dos considerados no EIA ao projeto de execução que venha a se desenvolvido. 

vamente aos Planos de monitorização para as vibrações, recursos hídricos, património e paisagem devem 

Relativamente ao presente Lote de projeto (Lote 3) e face às avaliações realizadas e aos estudos específicos 

se necessária a implementação de um plano de monitorização para os descritores 

O plano de monitorização do Ruido e das 

Anexo 9 do Volume Anexos deste 

elativamente aos restantes descritores ambientais referidos nesta medida da DIA, não se considera necessária a 

o um pouco diferenciado do existente nos 

Assim, relativamente ao presente lote de 

projeto (Lote 3) e face às avaliações realizadas e os estudos específicos desenvolvidos, não se consideram 

necessários os seguintes planos de monitorização pelos motivos a seguir referidos: 

As movimentações de terras, como ações geradoras da emissão de partículas que podem de forma mais 

o, situações muito localizadas apenas ocorrentes 

e estação, constituindo escavações e 

, correspondendo a uma situação 

a realização de qualquer plano de monitorização, 

definidas e que serão implementadas 

nde a uma área urbana impermeabilizada por pavimentos e 

edificações não existindo recursos hídricos superficiais. Em termos dos recursos hídricos subterrâneos, as 

interferências com o nível freático são pontuais e localizadas aos locais dos pilares a construir para os 

rão assim que se adquirir de 

novo o equilíbrio hidrostático. Não se justifica assim qualquer plano de monitorização.  

ção e Instrumentação e de modo acautelar os 

é feita a monitorização dos 4 

campanha complementar de sondagens geotécnicas 
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realizadas. Este acompanhamento do comportamento geotécnico inclui 

dispositivos de análise, como marcas topográficas, alvos refletores e fissurómetros

durante toda a fase de construção, conforme definido no respetivo Plano qu

10.3 do Volume Anexos do RECAPE.

- Paisagem 

Na Paisagem, dado que o destino das árvores a transplantar é designado pela CML, conforme o 

estabelecido em Programa Preliminar do ML, o seu acompanhamento ficará também a cargo da CML.

De facto, como acordado entre o ML e a CML, os exemplares arbóreos a transplantar deverão ser 

replantados nos espaços verdes envolventes à obra em locais a designar pela 

trabalhos acompanhados por técnicos credenciados daquela entid

definidas no PIP do projeto, apenas que deve ser assegurada a rega dos exemplares transplantados 

durante uma época de rega. 

- Património 

De acordo com o Relatório do descritor Património Cultural apresentado no 

Anexos deste RECAPE, e dada a ausência de património na área do projeto e n

não se aplica a realização deste Plano na 

Amarela e Verde. 

- Solos  

Conforme descrito no EIA, a definição d

Prolongamento das Linhas Amarela e Verde

contaminação (…) traçado que se desenvolve a jusante da estação Santos localizada no Quartel do

Batalhão de Sapadores Bombeiros de Lisboa e o término do traçado no Cais do Sodré

associado ao designado Aterro da Boavista e área de eventual influência. 

De qualquer modo, e para verificar 

final dos solos de sobrantes e a sua eventual contaminação,

medidas II-9., III-26. e III-49. da DIA, foi já nesta fase realizada uma campanha de amostragem para 

caracterização da qualidade dos solos de 

RECAPE). Complementarmente a esta campanha agora realizada, durante a fase de construção e 

confirmação dos resultados e/ou em função d

amostragem pontuais no âmbito do acompanhamento e gestão ambiental da obra, mas que nesta fase, 

e de acordo com os resultados obtidos, não configura a definição de um programa de monitorização.

Relativamente às diretrizes seguintes da DIA, as referentes à Paisagem

se aplicam ao presente lote de projeto, correspondendo a aspetos específicos que se verificam no Lote 1 e 2 

 

te acompanhamento do comportamento geotécnico inclui ainda a instalação de 

dispositivos de análise, como marcas topográficas, alvos refletores e fissurómetros

, conforme definido no respetivo Plano que é apresentado no 

do Volume Anexos do RECAPE. 

destino das árvores a transplantar é designado pela CML, conforme o 

estabelecido em Programa Preliminar do ML, o seu acompanhamento ficará também a cargo da CML.

De facto, como acordado entre o ML e a CML, os exemplares arbóreos a transplantar deverão ser 

replantados nos espaços verdes envolventes à obra em locais a designar pela CML e sendo todos estes 

acompanhados por técnicos credenciados daquela entidade. Ao nível das Condições Técnicas 

definidas no PIP do projeto, apenas que deve ser assegurada a rega dos exemplares transplantados 

De acordo com o Relatório do descritor Património Cultural apresentado no Anexo 5.1

Anexos deste RECAPE, e dada a ausência de património na área do projeto e na sua 

plica a realização deste Plano na presente Empreitada do Lote 3 do Prolongamento das Linhas 

a definição deste plano de monitorização aplica

Prolongamento das Linhas Amarela e Verde (“na zona identificada como de potencial risco de 

traçado que se desenvolve a jusante da estação Santos localizada no Quartel do

Batalhão de Sapadores Bombeiros de Lisboa e o término do traçado no Cais do Sodré

designado Aterro da Boavista e área de eventual influência.  

De qualquer modo, e para verificar a possibilidade de reutilização dos solos na empreit

e a sua eventual contaminação, conforme estabelecido no âmbito das 

da DIA, foi já nesta fase realizada uma campanha de amostragem para 

dos solos de escavação (Anexo 7 e Anexo 8 do Volume Anexos deste 

Complementarmente a esta campanha agora realizada, durante a fase de construção e 

em função de verificações em obra, poderão vir a ser definidas novas 

em pontuais no âmbito do acompanhamento e gestão ambiental da obra, mas que nesta fase, 

e de acordo com os resultados obtidos, não configura a definição de um programa de monitorização.

Relativamente às diretrizes seguintes da DIA, as referentes à Paisagem e Recursos Hídricos Subterrâneos não 

se aplicam ao presente lote de projeto, correspondendo a aspetos específicos que se verificam no Lote 1 e 2 
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ainda a instalação de outros 

dispositivos de análise, como marcas topográficas, alvos refletores e fissurómetros para seguimento 

e é apresentado no Anexo 

destino das árvores a transplantar é designado pela CML, conforme o 

estabelecido em Programa Preliminar do ML, o seu acompanhamento ficará também a cargo da CML. 

De facto, como acordado entre o ML e a CML, os exemplares arbóreos a transplantar deverão ser 

CML e sendo todos estes 

Ao nível das Condições Técnicas 

definidas no PIP do projeto, apenas que deve ser assegurada a rega dos exemplares transplantados 

Anexo 5.1 do Volume 

a sua envolvente direta, 

Prolongamento das Linhas 

aplica-se ao Lote 2 do 

na zona identificada como de potencial risco de 

traçado que se desenvolve a jusante da estação Santos localizada no Quartel do 

Batalhão de Sapadores Bombeiros de Lisboa e o término do traçado no Cais do Sodré), e estando 

a possibilidade de reutilização dos solos na empreitada, o destino 

conforme estabelecido no âmbito das 

da DIA, foi já nesta fase realizada uma campanha de amostragem para a 

do Volume Anexos deste 

Complementarmente a esta campanha agora realizada, durante a fase de construção e para 

verificações em obra, poderão vir a ser definidas novas 

em pontuais no âmbito do acompanhamento e gestão ambiental da obra, mas que nesta fase, 

e de acordo com os resultados obtidos, não configura a definição de um programa de monitorização. 

e Recursos Hídricos Subterrâneos não 

se aplicam ao presente lote de projeto, correspondendo a aspetos específicos que se verificam no Lote 1 e 2 
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e mais em particular, no Lote 1. Considera

acima se referiu, as orientações para o descritor Património. 

IV-1. Vibrações: A desenvolver para as fases de construção e exploração

Este plano é apresentado no Anexo 9

IV-2. Recursos Hídricos Subterrâneos: Deve contemplar a 

níveis nos piezómetros, dos níveis estáticos das captações com as referências: 1, 2, 3, 7 e 9. Caso alguma das 

captações privadas identificadas no estudo, seja afetada no seu nível estático, deve o plano contem

propostas de correção das situações identificadas, de modo a salvaguardar a funcionalidade destas captações.

Não aplicável a este projeto. Esta medida aplica

de Prolongamento das Linhas Amare

IV-3. Património Cultural: Deve ser mensurável, ou seja, deve incluir a indicação de objetivos concretos, 

parâmetros de monitorização, locais a monitorizar, a frequência das amostragens, os métodos de registo e de 

apresentação e análise dos resultados, bem como as medidas necessárias adotar conforme os diferentes 

cenários, inclusive durante a fase de exploração.

De acordo com o Relatório do descritor Património Cultural apresentado no 

deste RECAPE, e dada a ausência de

realização deste Plano no presente Lote 3 da Empreitada de Prolongamento das Linhas Amarela e Verde.

IV-4. Paisagem: A elaborar em particular para o património botânico do Jardim da E

Junqueiro, 1842 - séc. XIX), e deve contemplar, entre outros que sejam pertinentes, os seguintes parâmetros:

- Nível hidrostático numa área a definir/propor.

- Evolução do estado fitossanitário. 

- Avaliação da estabilidade biomecânica dos exemplares arbóreos que sejam afetados fisicamente pelo corte 

de raízes ou, quando não, que tenham localização em área suscetível a tal.

Nestes termos, deve ser definida uma área, em cartografia, onde conste graficamente a localização dos 

exemplares a monitorizar assim como deve ser apresentado o elenco/lista dos referidos exemplares a serem 

monitorizados, acompanhado do registo textual do seu estado na atual Situação de Referência. O referido 

programa deve estabelecer a periodicidade das in

tratamento de dados/informação recolhida. Neste âmbito, também devem ser apresentadas as medidas a 

tomar, ou as soluções, para conter, ou reduzir, os riscos potenciais, como por exemplo, considerar o r

regas, se adequado. Estas ações, e monitorização, devem ser asseguradas através da assistência técnica à obra 

por especialistas de vegetação de acordo com os parâmetros acima referidos, e outros pertinentes a considerar.

Não aplicável a este projeto. Esta medida aplica

das Linhas Amarela e Verde. 

  

 

e mais em particular, no Lote 1. Considera-se também sem aplicação no presente lote de projeto e pelo que 

a se referiu, as orientações para o descritor Património.  

: A desenvolver para as fases de construção e exploração 

Anexo 9 do Volume Anexos do RECAPE. 

2. Recursos Hídricos Subterrâneos: Deve contemplar a monitorização em simultâneo com a medição dos 

níveis nos piezómetros, dos níveis estáticos das captações com as referências: 1, 2, 3, 7 e 9. Caso alguma das 

captações privadas identificadas no estudo, seja afetada no seu nível estático, deve o plano contem

propostas de correção das situações identificadas, de modo a salvaguardar a funcionalidade destas captações.

Não aplicável a este projeto. Esta medida aplica-se aos Lote 1 e 2 (Rato/Santos/Cais do Sodré) da Empreitada 

de Prolongamento das Linhas Amarela e Verde. 

: Deve ser mensurável, ou seja, deve incluir a indicação de objetivos concretos, 

parâmetros de monitorização, locais a monitorizar, a frequência das amostragens, os métodos de registo e de 

ultados, bem como as medidas necessárias adotar conforme os diferentes 

cenários, inclusive durante a fase de exploração. 

De acordo com o Relatório do descritor Património Cultural apresentado no Anexo 5.1

deste RECAPE, e dada a ausência de património na área do projeto e numa envolvente direta, não se aplic

realização deste Plano no presente Lote 3 da Empreitada de Prolongamento das Linhas Amarela e Verde.

A elaborar em particular para o património botânico do Jardim da E

séc. XIX), e deve contemplar, entre outros que sejam pertinentes, os seguintes parâmetros:

Nível hidrostático numa área a definir/propor. 

Evolução do estado fitossanitário.  

biomecânica dos exemplares arbóreos que sejam afetados fisicamente pelo corte 

de raízes ou, quando não, que tenham localização em área suscetível a tal. 

Nestes termos, deve ser definida uma área, em cartografia, onde conste graficamente a localização dos 

xemplares a monitorizar assim como deve ser apresentado o elenco/lista dos referidos exemplares a serem 

monitorizados, acompanhado do registo textual do seu estado na atual Situação de Referência. O referido 

programa deve estabelecer a periodicidade das inspeções/medições e acompanhamento diverso e a forma de 

tratamento de dados/informação recolhida. Neste âmbito, também devem ser apresentadas as medidas a 

tomar, ou as soluções, para conter, ou reduzir, os riscos potenciais, como por exemplo, considerar o r

regas, se adequado. Estas ações, e monitorização, devem ser asseguradas através da assistência técnica à obra 

por especialistas de vegetação de acordo com os parâmetros acima referidos, e outros pertinentes a considerar.

jeto. Esta medida aplica-se ao Lote 1 (Rato/Santos) da Empreitada de Prolongamento 
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se também sem aplicação no presente lote de projeto e pelo que 

monitorização em simultâneo com a medição dos 

níveis nos piezómetros, dos níveis estáticos das captações com as referências: 1, 2, 3, 7 e 9. Caso alguma das 

captações privadas identificadas no estudo, seja afetada no seu nível estático, deve o plano contemplar 

propostas de correção das situações identificadas, de modo a salvaguardar a funcionalidade destas captações. 

se aos Lote 1 e 2 (Rato/Santos/Cais do Sodré) da Empreitada 

: Deve ser mensurável, ou seja, deve incluir a indicação de objetivos concretos, 

parâmetros de monitorização, locais a monitorizar, a frequência das amostragens, os métodos de registo e de 

ultados, bem como as medidas necessárias adotar conforme os diferentes 

Anexo 5.1 do Volume Anexos 

envolvente direta, não se aplica a 

realização deste Plano no presente Lote 3 da Empreitada de Prolongamento das Linhas Amarela e Verde. 

A elaborar em particular para o património botânico do Jardim da Estrela (ou Jardim Guerra 

séc. XIX), e deve contemplar, entre outros que sejam pertinentes, os seguintes parâmetros: 

biomecânica dos exemplares arbóreos que sejam afetados fisicamente pelo corte 

Nestes termos, deve ser definida uma área, em cartografia, onde conste graficamente a localização dos 

xemplares a monitorizar assim como deve ser apresentado o elenco/lista dos referidos exemplares a serem 

monitorizados, acompanhado do registo textual do seu estado na atual Situação de Referência. O referido 

speções/medições e acompanhamento diverso e a forma de 

tratamento de dados/informação recolhida. Neste âmbito, também devem ser apresentadas as medidas a 

tomar, ou as soluções, para conter, ou reduzir, os riscos potenciais, como por exemplo, considerar o reforço das 

regas, se adequado. Estas ações, e monitorização, devem ser asseguradas através da assistência técnica à obra 

por especialistas de vegetação de acordo com os parâmetros acima referidos, e outros pertinentes a considerar. 

se ao Lote 1 (Rato/Santos) da Empreitada de Prolongamento 
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7.5 OUTROS PLANOS 

Devem, ainda, ser apresentados os seguintes Planos:

Fase Construção 

1. Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra.

Este plano, designado como Plano e Programa de Gestão Ambiental

Encargos ML para a Empreitada, é apresentado no 

2. Programa de Circulação. 

Este plano é apresentado no Anexo 10.2

3. Programa de Instrumentação e Observação.

Este plano é apresentado no Anexo 10.3

4. Plano de Emergência (incluindo as Emergências Ambientais).

Este plano é apresentado no Anexo 10.4

5. Plano de Comunicação. 

Este plano é apresentado no Anexo 10.5

integrado no âmbito Sistema de Gestão Ambiental da Empreitada articula

específico do ML - Relações públicas no âmbito das obras da linha circular

ao plano de comunicação do ACE. 

6. Plano de Formação e Sensibilização. 

Este plano é apresentado no Anexo 10.6

Fase Exploração 

7. Procedimentos de Controlo Operacional de Aspetos Ambientais.

O ML tem já implementado nas linhas em exploração procedimentos de controlo operacional de aspetos 

ambientais, designado Plano de Monitorização Ambiental, e que será atualizado pela inte

requisitos a considerar para o presente projeto. O plano atualmente em vigor junta

Volume Anexos deste RECAPE. 

8. Procedimentos de Gestão Emergências Ambientais.

O ML tem já implementado, nas linhas em exploração, um procedime

emergências ambientais, e que será atualizado pela integração de requisitos a considerar para o presente 

projeto. O procedimento atualmente em vigor junta

 

Devem, ainda, ser apresentados os seguintes Planos: 

1. Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra. 

como Plano e Programa de Gestão Ambiental, conforme requisitos do 

é apresentado no Anexo 10.1 do Volume Anexos deste RECAPE.

Anexo 10.2 do Volume Anexos deste RECAPE. 

3. Programa de Instrumentação e Observação. 

Anexo 10.3 do Volume Anexos deste RECAPE. 

4. Plano de Emergência (incluindo as Emergências Ambientais). 

Anexo 10.4 do Volume Anexos deste RECAPE. 

Anexo 10.5 do Volume Anexos deste RECAPE. O Plano de Comunicação 

integrado no âmbito Sistema de Gestão Ambiental da Empreitada articula-se com o Plano de Comunicação 

Relações públicas no âmbito das obras da linha circular, constituindo este último um anexo 

Anexo 10.6 do Volume Anexos deste RECAPE. 

7. Procedimentos de Controlo Operacional de Aspetos Ambientais. 

O ML tem já implementado nas linhas em exploração procedimentos de controlo operacional de aspetos 

ambientais, designado Plano de Monitorização Ambiental, e que será atualizado pela inte

requisitos a considerar para o presente projeto. O plano atualmente em vigor junta-se no 

8. Procedimentos de Gestão Emergências Ambientais. 

O ML tem já implementado, nas linhas em exploração, um procedimento de Preparação e resposta a 

, e que será atualizado pela integração de requisitos a considerar para o presente 

projeto. O procedimento atualmente em vigor junta-se no Anexo 11.2 do Volume Anexos deste RECAPE.
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, conforme requisitos do Caderno de 

do Volume Anexos deste RECAPE. 

do Volume Anexos deste RECAPE. O Plano de Comunicação 

se com o Plano de Comunicação 

, constituindo este último um anexo 

O ML tem já implementado nas linhas em exploração procedimentos de controlo operacional de aspetos 

ambientais, designado Plano de Monitorização Ambiental, e que será atualizado pela integração de 

se no Anexo 11.1 do 

Preparação e resposta a 

, e que será atualizado pela integração de requisitos a considerar para o presente 

do Volume Anexos deste RECAPE. 
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9. Plano de Emergência. 

O ML tem já implementado, nas linhas em exploração, um Plano de Emergência (designado 

Ambiental), e que será atualizado pela integração de requisitos a considerar para o presente projeto. O plano 

atualmente em vigor junta-se no 

10. Sistema de Segurança e Vigilância.

O ML tem já implementado, nas linhas em exploração, o 

Empresa, e que será atualizado pela integração de requisitos a considerar para o presente 

deste POGSE atualmente em vigor junta

11. Plano de Manutenção Preventiva.

Este plano é apresentado no Anexo 11.5

 

 

O ML tem já implementado, nas linhas em exploração, um Plano de Emergência (designado 

), e que será atualizado pela integração de requisitos a considerar para o presente projeto. O plano 

se no Anexo 11.3 do Volume Anexos deste RECAPE. 

10. Sistema de Segurança e Vigilância. 

O ML tem já implementado, nas linhas em exploração, o Plano de Organização e Gestão da Segurança da 

, e que será atualizado pela integração de requisitos a considerar para o presente 

POGSE atualmente em vigor junta-se no Anexo 11.4 do Volume Anexos deste RECAPE.

11. Plano de Manutenção Preventiva. 

Anexo 11.5 do Volume Anexos deste RECAPE. 
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O ML tem já implementado, nas linhas em exploração, um Plano de Emergência (designado Emergência 

), e que será atualizado pela integração de requisitos a considerar para o presente projeto. O plano 

Plano de Organização e Gestão da Segurança da 

, e que será atualizado pela integração de requisitos a considerar para o presente projeto. O extrato 

do Volume Anexos deste RECAPE. 
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LACUNAS DE CONHECIME

Não se identificam lacunas de conhecimento com significado relevar e que ponham em causa as avaliações. 

Todos os estudos e projetos solicitados pela DIA foram realizados e sem condicionamentos ou incertezas 

associadas.  

 

 

 

 

CAPÍTULO 5 
LACUNAS DE CONHECIMENTO 

Não se identificam lacunas de conhecimento com significado relevar e que ponham em causa as avaliações. 

Todos os estudos e projetos solicitados pela DIA foram realizados e sem condicionamentos ou incertezas 
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Não se identificam lacunas de conhecimento com significado relevar e que ponham em causa as avaliações.  

Todos os estudos e projetos solicitados pela DIA foram realizados e sem condicionamentos ou incertezas 
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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 

Campo Grande, onde as atuais Linhas Amarela e Verde se

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 Universitá

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 Estaç

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 de exec

intervenções complementares necessárias na parte nascente da 

operação geral do sistema, e correspondentes ao seguinte:

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

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 Posto de Tr

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, o RECAPE analisou ainda 

associados à obra, bem como os vários aspetos que a integram do ponto de vista de organização. 

 

CAPÍTULO 6 
CONCLUSÕES 

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 

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 Universitá

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 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 de exec

intervenções complementares necessárias na parte nascente da Estação Campo Grande, 

operação geral do sistema, e correspondentes ao seguinte: 

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

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 Tr

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. 

Para além das intervenções de projeto, o RECAPE 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. 
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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 

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; 

ão 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 

Campo Grande, para melhoria da 

Deslocalização dos cais da Estação 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 

os estaleiros propostos e desvios de trânsito 

associados à obra, bem como os vários aspetos que a integram do ponto de vista de organização.  
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Estas alterações e pormenorizações foram avaliadas no RECAPE 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 essencialmente 

válida.  

Os fatores ambientais agora analisados e face às c

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 analisada 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 existen

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 rela

(água, saneamento, eletricidade, telecomunicações, ciclovia) que constituem serviços afetado

devidamente restabelecidos ou que o projeto de execução, procurou com as otimizações introd

localização de pilares, não afetar (caso de um

Na Geologia avalia-se o projeto e as alterações de projeto em função das informações mais pormenorizadas 

desta fase quanto aos estudos de carater geo

O projeto tem associado intervenções com car

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 Cam

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, t

destino final autorizado em função das amostragens aos solos que se realizaram também nesta fase. 

 

Estas alterações e pormenorizações foram avaliadas no RECAPE para os fatores ambientais para os quais se 

ficar 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 

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 

Ordenamento do Território e Condicionantes, a Geologia, os Solos, o Ruido e 

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. 

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 

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 afetado

devidamente restabelecidos ou que o projeto de execução, procurou com as otimizações introd

localização 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 

os 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 

se aos pilares previstos para a extensão do tabuleiro da Estação Cam

Os impactes são assim globalmente não significativos e localizados em termos geológicos e os movimentos 

s intervenções, têm integração na própria obra e os restantes serão conduzidos 

destino final autorizado em função das amostragens aos solos que se realizaram também nesta fase. 
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Estas alterações e pormenorizações foram avaliadas no RECAPE para os fatores ambientais para os quais se 

ficar 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 

aracterísticas 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 

alterações 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.  

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 

te e têm portanto enquadramento no respetivo 

regulamento. Não existem alterações à situação existente com aplicação à zona do projeto, mantendo-se 

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 

e a ciclovia). 

se o projeto e as alterações de projeto em função das informações mais pormenorizadas 

técnico e prospeção geológica complementar.  

ter 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 Campo Grande, em 

Os impactes são assim globalmente não significativos e localizados em termos geológicos e os movimentos 

m 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.  
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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 int

assegurando que os mesmos, para além da sua incorporação em obra, tenham também o destino final 

adequado em termos dos volumes sobrantes

Ao nível do Ruido e Vibrações e em face t

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 d

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 

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

atividade de perfuração das estacas de fundação indireta que terá uma duração de execução de cerca de 15 

dias e preconizando-se neste local a alteração do método construtivo 

(trado contínuo vs tubo recuperável

Os reduzidos valores de impacte

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 impul

critérios para a incomodidade dos recetores,

humano.  

Deste modo, não se preveem quaisquer medidas de minimização nesta fase, tanto para

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 mét

menor produção de vibrações e ruído

 

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) 

assegurando que os mesmos, para além da sua incorporação em obra, tenham também o destino final 

adequado em termos dos volumes sobrantes (aterro de resíduos não perigosos).  

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 d

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 

Estação Campo Grande. Esta campanha permite também a avaliação devidamente 

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), 

3,6 dBA e 2,6 dBA, respetivamente, acima do existente, correspondente à 

ração 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. 

os 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

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). 
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a avaliação que se realizou e em face também do preconizado na DIA tem por base uma 

ervenção do projeto (locais dos pilares) 

assegurando que os mesmos, para além da sua incorporação em obra, tenham também o destino final 

 

ambém 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.  

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 

Grande. Esta campanha permite também a avaliação devidamente 

circunstanciada dos impactes e identificação de eventuais acréscimos de ruído e vibrações que se 

ento da DIA e conclui que os 

ão na Torre Vicentina (lado sul e nascente), 

petivamente, acima do existente, correspondente à 

ração das estacas de fundação indireta que terá uma duração de execução de cerca de 15 

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 

odos construtivos sejam os definidos (mais adequados em termos de 
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Importa neste âmbito referir, uma importante medida na organização da obra, correspondente à ocupação 

da área de estaleiro aprovada pela DIA, junto ao l

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 q

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 zo

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 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). 

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 infraestru

onde os novos viadutos não se encontram dissonantes. Idêntica situação se verifica com as novas 

intervenções agora propostas, de prolongamento da 

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 exemplares a manter, a abater e 

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 Torre Vicentina, serão 

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

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 específico definido na DIA, at

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.  

 

Importa neste âmbito referir, uma importante medida na organização da obra, correspondente à ocupação 

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 q

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 

e 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 Campo Grande para nascente, onde esta 

o 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 

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 

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.

se à realização do estudo específico definido na DIA, at

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 
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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 

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 

e 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 

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 

Campo Grande para nascente, onde esta 

o 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 

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 

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 

infraestruturas. Será neste âmbito também de referir que o projeto do novo jardim de Telheiras previsto pela 

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 
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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 Campo Grande, não se identifica 

qualquer impacte sobre o património classificado.

O Relatório Patrimonial elaborado nesta fase de projeto integra, contudo, como elemento de património, o 

conjunto azulejar da Estação 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

salvaguarda ou minimização do impacte. Nomeadamente, propõe

sejam protegidos quanto às ações de obra; qualquer situação de afetação de algum azulejo em obra, deverá 

ser reposto conforme o existente. No caso dos azulejos que integram o interior da 

alargamento da atual porta da sala de baterias, que não tendo qualquer afetação direta dos mesmos, será 

todavia acompanhada pelo Acompanhamento Arqueológico da Obra.

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 da afetação dos u

segurança nas acessibilidades rodoviárias, pedonais e ciclovia existente. 

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 equipam

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 

 

o de referência conclui, tal como no EIA, não existir impactes sobre o património 

Também na nova área de intervenção a nascente da Estação Campo Grande, não se identifica 

qualquer impacte sobre o património classificado. 

al elaborado nesta fase de projeto integra, contudo, como elemento de património, o 

conjunto azulejar da Estação 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 obra, deverá 

o existente. No caso dos azulejos que integram o interior da 

alargamento da atual porta da sala de baterias, que não tendo qualquer afetação direta dos mesmos, será 

todavia acompanhada pelo Acompanhamento Arqueológico da Obra. 

spetos 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 

obra em articulação com a minimização da afetação dos usos da zona e minimização das perturbações e 

segurança nas acessibilidades rodoviárias, pedonais e ciclovia existente.  

, 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 

ão 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 

undações, 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.

ra 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 
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o de referência conclui, tal como no EIA, não existir impactes sobre o património 

Também na nova área de intervenção a nascente da Estação Campo Grande, não se identifica 

al elaborado nesta fase de projeto integra, contudo, como elemento de património, o 

conjunto azulejar da Estação Campo Grande e que abarca também os pilares dos viadutos existentes, a 

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 

o existente. No caso dos azulejos que integram o interior da Estação Campo Grande, o 

alargamento da atual porta da sala de baterias, que não tendo qualquer afetação direta dos mesmos, será 

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 

sos da zona e minimização das perturbações e 

, 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 

undações, 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 

entos 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. 

ra 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 
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período de obra e por questões de segurança, a utilização deste ramo co

autocarros, seria obrigatoriamente proibida.

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 os

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

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 

 

período de obra e por questões de segurança, a utilização deste ramo como área de parqueamento de 

autocarros, seria obrigatoriamente proibida. 

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

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 
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mo área de parqueamento de 

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 

, 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 
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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. 

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

 

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.  

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 

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. 
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à Av.ª Padre Cruz, e onde passados poucos metros, é possível entrar na malha urbana da cidade, com o 

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 

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.  
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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

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 

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

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 

as escadas de acesso à estação.  

Com o RECAPE elaborado pretendeu-se assim demonstrar que o projeto de execução do projeto aprovado 

em fase de estudo prévio e as novas intervenções agora proposta

não alteram o cumprimento das condições definidas na DIA.

Com o RECAPE apresentam-se os estudos efetuados para demonstração da sua conformidade com a DIA e 

nomeadamente, elaborando todos os projetos específicos que asseguram a adequada impla

projeto (ruído e vibrações, património, paisagem e solos), os planos solicitados, bem como realizando uma 

avaliação de impactes específica em face das alterações ocorridas. 

As medidas de minimização são parte integrante do Plano 

forma a serem obrigatoriamente implementadas pelo Empreiteiro.

É também proposto para a fase de construção e exploração um Plano de Monitoriz

relação ao Ruído e Vibrações que pretende salvaguardar potenciais situações de impacte negativo 

decorrentes da implementação ou funcionamento do projeto.

Em síntese, julga-se que as alterações e os estudos realizados nesta fase de projeto, as medidas de 

minimização de impacte propostas no projeto e para as fases de construção e de exploração, a 

implementação do Plano e Programa de Gestão Ambiental 

restantes planos definidos para a fase de construção e de explor

e a conformidade do Projeto de Execução com as condiçõ

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 

 

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

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 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 cais 

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 

cumprimento das condições definidas na DIA. 

se os estudos efetuados para demonstração da sua conformidade com a DIA e 

nomeadamente, elaborando todos os projetos específicos que asseguram a adequada impla

brações, património, paisagem e solos), os planos solicitados, bem como realizando uma 

avaliação de impactes específica em face das alterações ocorridas.  

As medidas de minimização são parte integrante do Plano e Programa de Gestão Ambiental (PPG

ma a serem obrigatoriamente implementadas pelo Empreiteiro. 

É também proposto para a fase de construção e exploração um Plano de Monitoriz

do e Vibrações que pretende salvaguardar potenciais situações de impacte negativo 

decorrentes da implementação ou funcionamento do projeto. 

se que as alterações e os estudos realizados nesta fase de projeto, as medidas de 

minimização de impacte propostas no projeto e para as fases de construção e de exploração, a 

Plano e Programa de Gestão Ambiental em Obra e o Plano de Monitorização Ambiental e 

a a fase de construção e de exploração, asseguram a minimização de impactes 

e a conformidade do Projeto de Execução com as condições estabelecidas na DIA. 

negativos mantêm-se como previsto no EIA, tendo um cará

temporário e os impactes mais significativos, como são os relacionados com a perturbação do território e 

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 
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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 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 

Campo Grande as alterações na estação 

com o prolongamento do cais constitui um impacte localizado e absorvível do ponto de vista visual tendo 

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 

se assim demonstrar que o projeto de execução do projeto aprovado 

Estação Campo Grande, 

se os estudos efetuados para demonstração da sua conformidade com a DIA e 

nomeadamente, elaborando todos os projetos específicos que asseguram a adequada implantação do 

brações, património, paisagem e solos), os planos solicitados, bem como realizando uma 

e Programa de Gestão Ambiental (PPGA), de 

É também proposto para a fase de construção e exploração um Plano de Monitorização Ambiental em 

do e Vibrações que pretende salvaguardar potenciais situações de impacte negativo 

se que as alterações e os estudos realizados nesta fase de projeto, as medidas de 

minimização de impacte propostas no projeto e para as fases de construção e de exploração, a 

em Obra e o Plano de Monitorização Ambiental e 

ação, asseguram a minimização de impactes 

o previsto no EIA, tendo um caráter confinado e 

temporário e os impactes mais significativos, como são os relacionados com a perturbação do território e 

alvo de um conjunto alargado de medidas de minimização ao nível do próprio 

do Volume das Peças 

sistematizados o tipo de impactes (perturbações temporárias do 
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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 mini

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

Salientam-se os principais efeitos 

otimização e melhoria da rede do Metropolitano de Lisboa e do serviço prestado aos utentes.

 

 

 

 

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 mini

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 

nsito no acesso das camionetas de passageiros ao mesmo) 

se os principais efeitos 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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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 

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.  


