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1. INTRODUÇÃO  

O presente documento constitui o Resumo Não Técnico 

de Execução (RECAPE) do Prolongamento das Linhas Amarela e Verde 

(Lote 3), integrado no âmbito da concretização do 

O projeto foi sujeito a procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) no designado estudo prévio 

do “Prolongamento entre a Estação R

incluindo as novas ligações nos Viadutos do Campo Grande

(DIA), com decisão favorável condicionada, foi emitida em 16 de novembro de 2018 e ao abrigo da qua

desenvolve agora o projeto de execução.

De referir contudo que a apresentação do projeto de execução faz

de conceção/construção que o Metropolitano de Lisboa (ML)

Amarela entre o término da estação do Rato e o tímpano norte da estação de Santos), Lote 2 

(Prolongamento da Linha Amarela da estação de Santos até à estação do Cais do Sodré) e Lote 3 

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

mesmos lotes. 

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

tímpano norte da estação de Santos, teve

Ambiental do Projeto de Execução), em abril de 2021.

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

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

Teixeira Duarte / Somafel, o presente 

desenvolvido com a DIA emitida. 

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

Amarela Rato - Cais do Sodré, visa melhor servir a zon

se num corredor N-S, entre o Rato e a zona Ribeirinha no Cais do Sodré a partir do tér

Rato.  

Este prolongamento visa também a exploração em anel da 

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 necessário que na zona da estação do Campo Grande, onde as 

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

ligação (Lote3) (Figura 2). 

 

Resumo Não Técnico do Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto 

Prolongamento das Linhas Amarela e Verde - Viadutos do Campo Grande 

, integrado no âmbito da concretização do Plano de Expansão do Metropolitano de Lisboa

O projeto foi sujeito a procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) no designado estudo prévio 

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

os Viadutos do Campo Grande”, cuja Declaração de Impacte Ambiental 

(DIA), com decisão favorável condicionada, foi emitida em 16 de novembro de 2018 e ao abrigo da qua

jeto de execução.  

presentação do projeto de execução faz-se agora segundo os 

que o Metropolitano de Lisboa (ML) definiu: Lote 1 (Prolongamento da Linha 

la entre o término da estação do Rato e o tímpano norte da estação de Santos), Lote 2 

(Prolongamento da Linha Amarela da estação de Santos até à estação do Cais do Sodré) e Lote 3 

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

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

norte da estação de Santos, teve já a emissão da respetiva DCAPE (Declaração de Conformidade 

rojeto de Execução), em abril de 2021. 

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

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

RECAPE procede à análise da conformidade do projeto de execução 

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

s do Sodré, visa melhor servir a zona sul da rede de metropolitano de Lisboa, estendendo

e a zona Ribeirinha no Cais do Sodré a partir do tér

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

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

, pelo que se torna necessário que na zona da estação do Campo Grande, onde as 

s Linhas Amarela e Verde se entrecruzam, se proceda à implantação de dois novos viadutos de 
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do Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto 

utos do Campo Grande 

Plano de Expansão do Metropolitano de Lisboa. 

O projeto foi sujeito a procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) no designado estudo prévio 

ais do Sodré (Linha Verde), 

, cuja Declaração de Impacte Ambiental 

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

se agora segundo os três lotes de projeto 

: Lote 1 (Prolongamento da Linha 

la entre o término da estação do Rato e o tímpano norte da estação de Santos), Lote 2 

(Prolongamento da Linha Amarela da estação de Santos até à estação do Cais do Sodré) e Lote 3 

mbém divididos por estes 

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

já a emissão da respetiva DCAPE (Declaração de Conformidade 

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

RECAPE procede à análise da conformidade do projeto de execução 

) o prolongamento da Linha 

de Lisboa, estendendo-

e a zona Ribeirinha no Cais do Sodré a partir do término da estação do 

designada futura Linha Verde (atuais Linha Verde 

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

, pelo que se torna necessário que na zona da estação do Campo Grande, onde as 

s Linhas Amarela e Verde se entrecruzam, se proceda à implantação de dois novos viadutos de 
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Figura 1 – Plano de Expansão da Rede de Metropolitano de Li

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

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

Prolongamento Rato / Cai

do Sodré, formando a futura 

Linha Circular, em art

com os novos viadutos, n

Campo Grande

Prolongamento da atual Linha 

Amarela entre o Rato e Cais do 

Sodré que será integrada na 

futura Linha Circular (Verde)

 

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

Verde – Linha Circular 

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

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

VIADUTO 2 

VIADUTO 1 

Prolongamento Rato / Cais 

do Sodré, formando a futura 

Linha Circular, em articulação 

com os novos viadutos, no 

Campo Grande 

Prolongamento da atual Linha 

Amarela entre o Rato e Cais do 

Sodré que será integrada na 

futura Linha Circular (Verde) 

Novos Viadutos do 

Campo Grande 

Atual Linha Amarela (Campo 

 

  pág. 7/52 

 

sboa: Ligação das Linhas Amarela e 

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

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

Atual Linha Amarela (Campo 

Grande / Rato), que será 

integrada na futura Linha 

Circular (Verde) 
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Em termos administrativos o projeto dos Viadutos do Campo Grande insere

Lisboa, freguesia do Lumiar, conforme se apresenta na 

Importa ainda referir, e conforme se ass

incluíram para avaliação duas intervenções localizadas no lado nascente da estação do Campo Grande, 

conforme solicitação do ML, correspondentes ao prolongamento do cais da estação 

ao reforço dos pórticos de fixação dos viadutos 

regulamentação antissísmica. 

Deste modo o principal objetivo do RECAPE a que se refere este Resumo Não Técnico é assim o de descrever 

e demonstrar que o Projeto de Execução do Lote 3 

alterações introduzidas, obedece às condições definidas na Declaração de Impacte Ambiental, emitida em 

fase de estudo prévio para o Projeto de Expansão do Metropolitano de

Amarela e Verde, incluindo os novos viadutos no Campo Grande

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

O RECAPE que foi desenvolvido nos termos da legislação 

Avaliação de Impacte Ambiental aprovado pelo Decreto

pelos seguintes volumes: Resumo Não Técnico

Anexos e Peças Desenhadas.  

O presente documento, destinando-se a publicitação junto do público, resume as principais informações que 

constam no relatório técnico do RECAPE (Relatório Base), considerando as seguintes secções:

- Introdução; 

- Antecedentes do Projeto; 

- Descrição do Projeto; 

- Conformidade do Projeto de Execução com a DIA;

- Avaliação Ambiental das Alterações Introduzidas no Projeto;

- Medidas de Minimização e Planos de Monitorização Ambiental;

- Conclusões. 

 

 

o projeto dos Viadutos do Campo Grande insere-se em território do concelho de 

Lisboa, freguesia do Lumiar, conforme se apresenta na Figura 3. 

, e conforme se assinalada na mesma figura, que nesta fase de pro

avaliação duas intervenções localizadas no lado nascente da estação do Campo Grande, 

conforme solicitação do ML, correspondentes ao prolongamento do cais da estação (lado sul)

dos viadutos existentes a nascente da estação de acordo com a nova 

Deste modo o principal objetivo do RECAPE a que se refere este Resumo Não Técnico é assim o de descrever 

strar que o Projeto de Execução do Lote 3 – Viadutos do Campo Grande e com também as 

alterações introduzidas, obedece às condições definidas na Declaração de Impacte Ambiental, emitida em 

Projeto de Expansão do Metropolitano de Lisboa – Prolongamento das Linhas 

Amarela e Verde, incluindo os novos viadutos no Campo Grande, apresentando todos os elementos 

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

O RECAPE que foi desenvolvido nos termos da legislação em vigor, correspondente ao regime jurídico de 

Avaliação de Impacte Ambiental aprovado pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro, é composto 

Resumo Não Técnico, correspondente ao presente documento; 

se a publicitação junto do público, resume as principais informações que 

constam no relatório técnico do RECAPE (Relatório Base), considerando as seguintes secções:

Conformidade do Projeto de Execução com a DIA; 

Avaliação Ambiental das Alterações Introduzidas no Projeto; 

Medidas de Minimização e Planos de Monitorização Ambiental; 
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se em território do concelho de 

que nesta fase de projeto de execução se 

avaliação duas intervenções localizadas no lado nascente da estação do Campo Grande, 

(lado sul) em 16,5 m e 

a nascente da estação de acordo com a nova 

Deste modo o principal objetivo do RECAPE a que se refere este Resumo Não Técnico é assim o de descrever 

Viadutos do Campo Grande e com também as 

alterações introduzidas, obedece às condições definidas na Declaração de Impacte Ambiental, emitida em 

Prolongamento das Linhas 

, apresentando todos os elementos 

em vigor, correspondente ao regime jurídico de 

B/2017, de 11 de dezembro, é composto 

, correspondente ao presente documento; Relatório Base, 

se a publicitação junto do público, resume as principais informações que 

constam no relatório técnico do RECAPE (Relatório Base), considerando as seguintes secções: 
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Figura 

 

FREGUESIA DO 

LUMIAR 
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Figura 3 – Enquadramento Geográfico do Local em Estudo 
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2. ANTECEDENTES DO PROJETO 

Como já referido, o projeto integral do 

e onde se incluem os Viadutos do Campo Grande

legislação em vigor, a procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), cuja conclusão ocorreu 

em 16 de novembro de 2018, com a emissão da respetiva Declaração de Impacte Ambiental (DIA), 

favorável condicionada ao cumprimento dos condicionamentos, da

e projetos a apresentar em fase de projeto de execução

Na sequência da DIA e face ao concurso de conceção / construção definido pelo ML, 

estão em desenvolvimento os RECAPE dos três lotes em que fo

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

estação de Santos), já com a respetiva DCAPE favorável condicionada emitida a 5 de abril de 2021;

- Lote 2 (Prolongamento da Linha Amarela da e

o respetivo RECAPE em desenvolvimento;

- Lote 3 (Construção dos Viadutos do Campo Grande), correspondente ao presente projeto e no 

âmbito do qual se apresenta agora o respetivo RECAPE.

No Lote 3 os dois novos viadutos de ligação das Linhas Verde e Amarela,

sujeito a AIA, estando representados na figura seguinte, sobre fotografia aérea e a uma escala de maior 

pormenor para melhor compreensão das conexões a introduzir:

 o Viaduto de ligação 1 (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

Linha Verde em anel; 

 o Viaduto de ligação 2 (VL2) que imediatamente a poente da Estação do Campo Grande vai 

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

na Linha Amarela proveniente da Quinta das Concha

De referir que o viaduto existente, localizado a sul dos novos viadutos propostos, será mantido servindo para 

o estacionamento de comboios.  

 

Como já referido, o projeto integral do Prolongamento das Linhas Amarela e Verde do 

e onde se incluem os Viadutos do Campo Grande foi sujeito em fase de estudo prévio e nos termos da

procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), cuja conclusão ocorreu 

em 16 de novembro de 2018, com a emissão da respetiva Declaração de Impacte Ambiental (DIA), 

ao cumprimento dos condicionamentos, das medidas de minimização, estudos 

e projetos a apresentar em fase de projeto de execução. 

ncia da DIA e face ao concurso de conceção / construção definido pelo ML, foram desenvolvidos ou 

estão em desenvolvimento os RECAPE dos três lotes em que foi dividido o projeto: 

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

estação de Santos), já com a respetiva DCAPE favorável condicionada emitida a 5 de abril de 2021;

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

o respetivo RECAPE em desenvolvimento; 

Lote 3 (Construção dos Viadutos do Campo Grande), correspondente ao presente projeto e no 

âmbito do qual se apresenta agora o respetivo RECAPE. 

ovos viadutos de ligação das Linhas Verde e Amarela, correspondem ao projeto 

estando representados na figura seguinte, sobre fotografia aérea e a uma escala de maior 

pormenor para melhor compreensão das conexões a introduzir: 

(VL1) da Linha Verde com o troço da Linha Amarela para a Cidade 

permitindo a continuidade do serviço da Linha Verde através do troço 

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

(VL2) que imediatamente a poente da Estação do Campo Grande vai 

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

na Linha Amarela proveniente da Quinta das Conchas. 

De referir que o viaduto existente, localizado a sul dos novos viadutos propostos, será mantido servindo para 
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Prolongamento das Linhas Amarela e Verde do Metro de Lisboa, 

foi sujeito em fase de estudo prévio e nos termos da 

procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), cuja conclusão ocorreu 

em 16 de novembro de 2018, com a emissão da respetiva Declaração de Impacte Ambiental (DIA), 

s medidas de minimização, estudos 

foram desenvolvidos ou 

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

estação de Santos), já com a respetiva DCAPE favorável condicionada emitida a 5 de abril de 2021; 

stação de Santos até à estação do Cais do Sodré), com 

Lote 3 (Construção dos Viadutos do Campo Grande), correspondente ao presente projeto e no 

correspondem ao projeto 

estando representados na figura seguinte, sobre fotografia aérea e a uma escala de maior 

(VL1) da Linha Verde com o troço da Linha Amarela para a Cidade 

permitindo a continuidade do serviço da Linha Verde através do troço 

e que possibilita assim o fecho da 

(VL2) que imediatamente a poente da Estação do Campo Grande vai 

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

De referir que o viaduto existente, localizado a sul dos novos viadutos propostos, será mantido servindo para 
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Figura 4 – Ligação dos Viadutos do Campo Gran

Conforme também já antes referido, 

necessidade de em projeto de execução se 

Estação do Campo Grande, para mel

no presente RECAPE e face à DIA, correspondem 

 Deslocalização dos cais da Estação do Campo Grande 

estação do lado nascente, para que

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 

de uma nova Sala de Baterias.

 Reforço estrutural dos pórticos longitudinais de 

estação, de acordo com a nova regulamentação antissísmica.

Estas intervenções que também se 

pontual da área de intervenção (mais 0,2 ha)

  

 

(Fonte: Programa Preliminar, ML) 

Ligação dos Viadutos do Campo Grande – Projeto Sujeito 

referido, posteriormente à DIA, o Metropolitano de Lisboa, identificou a 

necessidade de em projeto de execução se introduzirem alterações ao existente 

para melhoria da operação geral do sistema. Estas alterações também avaliadas 

no presente RECAPE e face à DIA, correspondem ao seguinte: 

is da Estação do Campo Grande (Linha Verde) em 16,5 m, com ampliação da 

estação do lado nascente, para que, e derivado da introdução do Viaduto

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 

Baterias. 

Reforço estrutural dos pórticos longitudinais de fixação do tabuleiro do

estação, de acordo com a nova regulamentação antissísmica. 

Estas intervenções que também se localizam na Figura 4 correspondem a um aumento muito localizado e 

pontual da área de intervenção (mais 0,2 ha), realizando-se nas estruturas existentes

 

Viaduto existente a manter 

para estacionamento de 

comboios 

Reforço dos pórticos 

de fixação dos 

pilares dos viadutos 

existente
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Projeto Sujeito a AIA 

posteriormente à DIA, o Metropolitano de Lisboa, identificou a 

ao existente do lado nascente da 

da operação geral do sistema. Estas alterações também avaliadas 

(Linha Verde) em 16,5 m, com ampliação da 

, e derivado da introdução do Viaduto de Ligação 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 

do tabuleiro dos viadutos a nascente da 

dem a um aumento muito localizado e 

se nas estruturas existentes. 

Prolongamento 

(aéreo) do cais da 

estação (lado sul) 

Reforço dos pórticos 

de fixação dos 

pilares dos viadutos 

existentes 
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3. DESCRIÇÃO DO PROJETO PROGRAMAÇÃO TEMPORAL

3.1 ENQUADRAMENTO  

Como antes se referiu, o projeto sujeito a avaliação de impacte ambiental 

viadutos a poente da estação do Campo Grande com o objetivo de desconectar a Linha Amarela 

por via do novo viaduto de ligação 2) e possibilitar a criação de uma linha circular na zona central / sul da 

cidade (futura Linha Verde) que resulta da junção da Linha Amarela com a Linha Verde (

no novo viaduto de ligação 1). 

Nesta fase de projeto de execução e de modo a melhor

intervenções de caráter muito localizado, do lado nascente da estação do Campo Grande, correspondentes 

ao prolongamento, de forma aérea, do cais da estação da Linha Verde 

estrutural dos pórticos de fixação dos viadutos

regulamentação antissísmica. Esta nova área de intervenção representa

estruturas existentes. 

Nesta fase, definiram-se também de forma mais detalhada as zona

DIA, se definiu o novo acesso à garagem da Torre Vicentina, edifício habitacional localizado a norte do 

encontro do viaduto de ligação 2, cujo atual acesso será inviabilizado pelo projeto aprovado. 

A obra terá um prazo de execução total de 17 meses, sendo dividida 

principais, (que se sobrepõem no tempo): Execução dos Viadutos 

Grande (Toscos, Acabamentos, e Sistemas da Estação)

Execução dos trabalhos de Integração das linhas novas com as existentes 

Seguidamente descrevem-se os aspetos principais destes projetos.

3.2 NOVOS VIADUTOS DE LIGAÇÃO A POENTE DA ES

O Viaduto de Ligação VL1, com cerca de 157

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

anel (Anel Verde / Nova Linha Verde).

módulos estruturais, 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 de 6,25 m no Tramo 1, junto ao primeiro a

(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 

 

PROGRAMAÇÃO TEMPORAL 

Como antes se referiu, o projeto sujeito a avaliação de impacte ambiental corresponde aos dois novos 

viadutos a poente da estação do Campo Grande com o objetivo de desconectar a Linha Amarela 

viaduto de ligação 2) e possibilitar a criação de uma linha circular na zona central / sul da 

inha Verde) que resulta da junção da Linha Amarela com a Linha Verde (

fase de projeto de execução e de modo a melhorar o sistema, introduziram-se 

izado, do lado nascente da estação do Campo Grande, correspondentes 

do cais da estação da Linha Verde ao longo de 16,5

dos viadutos existentes a nascente da estação, de aco

Esta nova área de intervenção representa cerca de 0,2 

se também de forma mais detalhada as zonas dos estaleiros e, 

iu o novo acesso à garagem da Torre Vicentina, edifício habitacional localizado a norte do 

encontro do viaduto de ligação 2, cujo atual acesso será inviabilizado pelo projeto aprovado. 

A obra terá um prazo de execução total de 17 meses, sendo dividida nas seguintes fases de trabalho 

principais, (que se sobrepõem no tempo): Execução dos Viadutos - 13 meses; Execução Estação Campo 

Grande (Toscos, Acabamentos, e Sistemas da Estação) - 17 meses; Execução dos trabalhos de Via

das linhas novas com as existentes no Campo Grande

se os aspetos principais destes projetos. 

GAÇÃO A POENTE DA ESTAÇÃO DO CAMPO GRAND

, 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 Verde / Nova Linha Verde). Este viaduto VL1 é constituído por um troço em viaduto, com dois 

los estruturais, 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 

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

m acima terreno natural. 

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

iaduto do troço Campo Grande – Telheiras da Linha Verde, integrando e 

estabelecendo a Linha Amarela em J (Nova Linha Amarela Odivelas – Telheiras).  
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corresponde aos dois novos 

viadutos a poente da estação do Campo Grande com o objetivo de desconectar a Linha Amarela (a realizar 

viaduto de ligação 2) e possibilitar a criação de uma linha circular na zona central / sul da 

inha Verde) que resulta da junção da Linha Amarela com a Linha Verde (a realizar com base 

se também duas novas 

izado, do lado nascente da estação do Campo Grande, correspondentes 

ao longo de 16,5 m e ao reforço 

de acordo com a nova 

 ha e executa-se nas 

 como decorrente da 

iu o novo acesso à garagem da Torre Vicentina, edifício habitacional localizado a norte do 

encontro do viaduto de ligação 2, cujo atual acesso será inviabilizado pelo projeto aprovado.  

seguintes fases de trabalho 

Execução Estação Campo 

Execução dos trabalhos de Via - 7 meses; e 

no Campo Grande - 3 meses. 

TAÇÃO DO CAMPO GRANDE 

nsão, 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 

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

los estruturais, 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 

poio, decrescendo sucessivamente até à zona do encontro 

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

Telheiras da Linha Verde, integrando e 
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Também este viaduto VL2 é dividido em dois módulos estruturais, que assentam sobre 14 pilares, e um 

encontro, com estrutura similar à 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 cerca de 6,7

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

Terminal Rodoviário, e naturalmente junto ao encontro, com cerca de 1,5

Em ambos os novos viadutos, a estrutura dos tabuleiros e dos

Para as fundações dos pilares e dos encontros serão adotadas soluções de fundação indireta através da 

execução de estacas, de modo a serem devidamente encastradas 

conforme estudo geológico-geotécnico realizado.

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

Na Figura 5 representam-se em plan

previstos.  

De referir que face ao Estudo Prévio 

estruturais dos novos viadutos de ligação. Essa otimização foi 

existentes e dos critérios de segurança do projeto, 

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

reduzir escavações de alturas elevadas e,

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

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

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

também a inserção visual do projeto, nomeadamente face à Torre Vicentina que lhe fica fronteira

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

dilatação no pilar P12. 

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

Avenida Padre Cruz (VL2

afastar também este pilar da

interferir com um coletor existente.

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

para garantir o gabarit, respetivamente, do Terminal 

Na Figura 5 consta também a comparação entre o estudo prévio e o pro

os acertos nos pilares e na área das 

e 2/3. 

 

Também este viaduto VL2 é dividido em dois módulos estruturais, que assentam sobre 14 pilares, e um 

com estrutura similar à do VL1.  

entre o terreno natural e a estrutura do viaduto, e

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

de saída da Avenida Padre Cruz, e a altura mínima de cerca de 3,5 m, numa zona livre na área do 

Terminal Rodoviário, e naturalmente junto ao encontro, com cerca de 1,5 m de altura acima do solo. 

viadutos, a estrutura dos tabuleiros e dos pilares, replica a dos viadutos 

Para as fundações dos pilares e dos encontros serão adotadas soluções de fundação indireta através da 

execução de estacas, de modo a serem devidamente encastradas nas formações geológicas mais compactas, 

geotécnico realizado. A sua profundidade varia entre 22,2 m e 30,8 m no viaduto 

VL2 e 15,8 m a 24,2 m no Viaduto VL1. O diâmetro das estacas varia entre 1,0 m ou 1,2 m de diâmetro

m planta os Viadutos de Ligação 1 e 2, com os respetivos traçados e os pilares 

De referir que face ao Estudo Prévio procedeu-se, nesta fase de projeto, a uma otimização de soluções 

estruturais dos novos viadutos de ligação. Essa otimização foi realizada no respeito dos condicionamentos 

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

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

reduzir escavações de alturas elevadas e, consequentemente, a otimização

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

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

tituída por dois alinhamentos de parede, um ao eixo de cada via

também a inserção visual do projeto, nomeadamente face à Torre Vicentina que lhe fica fronteira

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

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

Avenida Padre Cruz (VL2-P12 e VL2-P13) e tirar partido da supressão da junta do pilar VL2

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

interferir com um coletor existente. 

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

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

comparação entre o estudo prévio e o projeto de execução, onde

os acertos nos pilares e na área das respetivas fundações. Os viadutos de ligação localizam
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Também este viaduto VL2 é dividido em dois módulos estruturais, que assentam sobre 14 pilares, e um 

e dadas as condicionantes 

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

m, numa zona livre na área do 

m de altura acima do solo.  

a dos viadutos já existentes.  

Para as fundações dos pilares e dos encontros serão adotadas soluções de fundação indireta através da 

formações geológicas mais compactas, 

varia entre 22,2 m e 30,8 m no viaduto 

ou 1,2 m de diâmetro 

ta os Viadutos de Ligação 1 e 2, com os respetivos traçados e os pilares 

a uma otimização de soluções 

realizada no respeito dos condicionamentos 

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

consequentemente, a otimização para a sua execução. 

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

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

tituída por dois alinhamentos de parede, um ao eixo de cada via e que melhoram 

também a inserção visual do projeto, nomeadamente face à Torre Vicentina que lhe fica fronteira.  

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

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

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

P10 foi ainda deslocado para nascente para não 

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

Rodoviário e da Avenida Padre Cruz. 

jeto de execução, onde são visíveis 

igação localizam-se nas folhas 1/3 
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1/3 Folhas 
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2/3 Folhas 
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Figura 
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Figura 5 – Comparação do Estudo Prévio / Projeto de Execução 

 

 

3/3 Folhas 



 

VDCG TXD PE AMB LT3 000 RL 49002 B 

3.3 INTERVENÇÕES A NASCE

Estas intervenções localizam-se na folha 3/3 da figura

a) Prolongamento do cais da

A introdução do novo Viaduto Ligação 1 no lado po

referido, o deslocamento da localização do cais sul e central em 16,50 m n

modo a que a paragem das composições ocorra em toda a sua extensão ao longo de um traçado retilíneo.

Consequentemente haverá necessidade da

escadas de emergência, a instalação do novo Posto de Tração e de uma nova Sala de Baterias/Sinalização.

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

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

cobertura até ao limite do passeio com a Rua Cipriano Dourado

mais quatro pilares, no alinhamento do

Foto 1 – Prolongamento da estação do Campo Grande para nascente 

Para a sua execução prevê-se a demolição parcial do corpo adjacente central da estação, onde se encontra o 

Posto de Tração (Foto 2), a execuçã

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

visíveis na Foto 2. Em termos de arquitetura, man

dos quatro novos pilares quer no que diz respeito aos m

  

Edifício da 

NOS 

Zona de ampliação estação, com 

colocação de mais 1 pilar em 

alinhamento com os existentes

 

INTERVENÇÕES A NASCENTE DA ESTAÇÃO DO CAMPO GRANDE 

se na folha 3/3 da figura anteriormente apresentada. 

Prolongamento do cais da estação, novo posto de tração 

A introdução do novo Viaduto Ligação 1 no lado poente da Estação do Campo Grande

o deslocamento da localização do cais sul e central em 16,50 m no lado nascente da Estação de 

modo a que a paragem das composições ocorra em toda a sua extensão ao longo de um traçado retilíneo.

necessidade da remodelação funcional do adjacente para permitir a reposição de 

a instalação do novo Posto de Tração e de uma nova Sala de Baterias/Sinalização.

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

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 

no alinhamento dos existentes (Foto 1). 

Prolongamento da estação do Campo Grande para nascente 

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

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

ão com adaptação as duas escadas de acesso de emergência existentes e que são 

Em termos de arquitetura, manter-se-á a semelhança estética com o existente, quer através 

dos quatro novos pilares quer no que diz respeito aos materiais que revestem o cais e a

 

Zona de ampliação estação, com 

colocação de mais 1 pilar em 

amento com os existentes 

Rua Cipriano 

Dourado 
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anteriormente apresentada.  

ente da Estação do Campo Grande implica, como já 

o lado nascente da Estação de 

modo a que a paragem das composições ocorra em toda a sua extensão ao longo de um traçado retilíneo. 

remodelação funcional do adjacente para permitir a reposição de 

a instalação do novo Posto de Tração e de uma nova Sala de Baterias/Sinalização. 

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

da estação (cais) e respetiva 

implicando com isso a construção de 

 

Prolongamento da estação do Campo Grande para nascente  

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

o de novas fundações e elementos estruturais e reforços estruturais 

ão com adaptação as duas escadas de acesso de emergência existentes e que são 

á a semelhança estética com o existente, quer através 

ateriais que revestem o cais e a atual cobertura.  

Rua Cipriano 
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Foto 2 – Posto de Tração existente 

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

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

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

betão armado com uma cobertura geral de chapas metálicas. Em cada um dos dois topos do cais central da 

estação existe um corpo cilíndrico onde estão instaladas 

correspondente ao gabinete de trabalho do responsável de tração que é visível na 

Em termos de intervenção em planta definem

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

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

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

Sinalização.  

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

Cais da Estação a 

Prolongar em 16.5 m 

e respetiva cobertura

Tabuleiro da 

Linha Verde 

 

 

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

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

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

ado norte) a cerca de 8,5 metros de altura. A estação corresponde a um edifício em estrutura de 

betão armado com uma cobertura geral de chapas metálicas. Em cada um dos dois topos do cais central da 

estação existe um corpo cilíndrico onde estão instaladas as escadas de emergência e o Posto de Tração 

correspondente ao gabinete de trabalho do responsável de tração que é visível na Foto 2

Em termos de intervenção em planta definem-se assim duas áreas da obra (Figura 

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

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

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

Zonas de Intervenção a nascente da Estação do Campo Grande

Cais da Estação a 

Prolongar em 16.5 m 

e respetiva cobertura 

Posto de 

Tração 
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e escadas de emergência – a manter 

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

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

A estação corresponde a um edifício em estrutura de 

betão armado com uma cobertura geral de chapas metálicas. Em cada um dos dois topos do cais central da 

as escadas de emergência e o Posto de Tração 

2. 

Figura 6), 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 necessários à materialização da nova Sala de Baterias/ 

 

Zonas de Intervenção a nascente da Estação do Campo Grande 

Tabuleiro da 

Linha Amarela 
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As fundações dos novos pilares serã

comprimento estimado para as microestacas é de aproximadamente 15 m. 

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

No âmbito do projeto de execução o ML pretend

longitudinais de amarração dos tabuleiros dos viadutos 

Grande, para absorção de sismo de acordo com o novo regulamento.

Os pórticos longitudinais correspondem 

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

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

Estação do Campo Grande. 

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

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

Foto 3 – Viadutos a nascente da Estação do Campo Grande (vista do lado sul, a partir da Rua Ator 

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

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

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

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

Empark. Toda esta zona do parque de estacionamento

 

As fundações dos novos pilares serão realizadas de forma indireta por um conjunto de microestacas. O 

comprimento estimado para as microestacas é de aproximadamente 15 m.  

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

No âmbito do projeto de execução o ML pretende também que se faça o reforço estrutural dos pórticos 

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

para absorção de sismo de acordo com o novo regulamento. 

Os pórticos longitudinais correspondem às estruturas quadrangulares visíveis na fotografia seguinte que são 

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

viaduto norte e da Linha Verde – viaduto sul) imediatame

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

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

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

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

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

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

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

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

Pórticos de amarração dos tabuleiro 

dos viadutos a nascente da Estação 

do Campo Grande a reforçar 

Deste ponto do viaduto até à 

Alameda das Linhas de Torres 

existe um parque de 

estacionamento sob o
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o realizadas de forma indireta por um conjunto de microestacas. O 

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

reforço estrutural dos pórticos 

a nascente da Estação do Campo 

às estruturas quadrangulares visíveis na fotografia seguinte que são 

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

viaduto sul) imediatamente a nascente da 

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

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

 

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

 

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

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

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

será expropriada por acordo com o ML. 

Rua Actor 

António Silva 

Deste ponto do viaduto até à 

Alameda das Linhas de Torres 

existe um parque de 

estacionamento sob o viaduto 
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3.4 ASPETOS COMPLEMENTARES DE PROJETO 

a) Novo acesso à garagem da Torre Vicentina 

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

Estrada de Telheiras, 79-79F), esta interferência não foi concretizada, tendo ficado a sua definição para 

realização no âmbito do projeto de execução 

Para a definição deste acesso, na presente fase de projeto, o ACE Teixeira Duarte / Somafel e em articulação 

com o ML e os moradores, procedeu assim às necessárias diligências, para a obtenção de uma solução 

consensual. 

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

articulada com os moradores, a qual assenta na construção de um troço de

garagem (Piso -1), na face norte do edifício, ao invés do que sucede

onde se localizará o encontro poente do novo viaduto VL2 

Figura 7 – Atual acesso e nova proposta de acesso à garagem da Torre Vicentina

Este novo acesso representa-se também em planta na 

verde a poente da Torre Vicentina que durante a obra será transformada em estaleiro social, e após a mesma 

será reconvertida no novo Jardim de Telheiras, conforme projeto da

 

Novo acesso à 

 

ES DE PROJETO  

Novo acesso à garagem da Torre Vicentina  

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

esta interferência não foi concretizada, tendo ficado a sua definição para 

realização no âmbito do projeto de execução  

Para a definição deste acesso, na presente fase de projeto, o ACE Teixeira Duarte / Somafel e em articulação 

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

se nas figuras seguintes, o acesso atual e a solução proposta, já 

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

1), na face norte do edifício, ao invés do que sucede atualmente que se realiza pelo lado 

onde se localizará o encontro poente do novo viaduto VL2 (Figura 7). 

Atual acesso e nova proposta de acesso à garagem da Torre Vicentina

se também em planta na Figura 8, onde se enquadra o mesmo face à área 

que durante a obra será transformada em estaleiro social, e após a mesma 

Jardim de Telheiras, conforme projeto da Câmara Municipal de 

Novo acesso à 

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

esta interferência não foi concretizada, tendo ficado a sua definição para 

Para a definição deste acesso, na presente fase de projeto, o ACE Teixeira Duarte / Somafel e em articulação 

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

se nas figuras seguintes, o acesso atual e a solução proposta, já 

rampa que permite o acesso à 

atualmente que se realiza pelo lado sul e 

 

Atual acesso e nova proposta de acesso à garagem da Torre Vicentina 

onde se enquadra o mesmo face à área 

que durante a obra será transformada em estaleiro social, e após a mesma 

Câmara Municipal de Lisboa (CML). 

Atual acesso à 

garagem 
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Figura 8 – Solução proposta para a reposição da zona envolvente à Torre Vicentina 

projeto CML) e novo 

Zona a reconverter 

pela CML no novo 

Jardim de Telheiras 
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ão da zona envolvente à Torre Vicentina (a transformar posteriormente no novo 

projeto CML) e novo acesso à garagem do edifício 

Novo acesso à 
garagem 

 

 

(a transformar posteriormente no novo Jardim de Telheiras –  
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b) Estaleiros 

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

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 c

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

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

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

mais distante (ver Figura 9 e Figura 10

campos desportivos (descobertos e coberto) da Escola Alemã.

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

pela Av. Padre Cruz, por via da saída que permite o acesso apen

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

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

pela circulação do tráfego do estaleiro e laboração do estaleiro.

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

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

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

propõe encerrar durante a obra. 

Em termos comparativos e face ao definido no EIA (

associada aos viadutos, as alterações efetuadas assinalam

A área de estaleiro tem uma área total de 17 541 m

 
Estaleiro 

social 

Expansão 

Estaleiro 

social  

Estaleiro 

industrial

Área (m
2
) 1 598 422 2 715

No estaleiro previsto no EIA a área de estaleiro co

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

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

intervenção não incluída no EIA (1 566 m

área de estaleiro. A zona para eventual expansão do estaleiro social será 

do novo acesso à Torre Vicentina e parcialmente

para nascente da Estação do Campo Grande, os estaleiros de obra são na própria área de intervenção direta, 

a qual será vedada, correspondendo aos Estaleiro de Frente 1 e Estaleiro de Frente 2 (ver 

 

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

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

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

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

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

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

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

10). O edificado mais próximo localiza-se a sul, correspondendo aos 

campos desportivos (descobertos e coberto) da Escola Alemã. 

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

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

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

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

ção do tráfego do estaleiro e laboração do estaleiro. 

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

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

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

Em termos comparativos e face ao definido no EIA (Figura 9) que abarcava somente a áre

associada aos viadutos, as alterações efetuadas assinalam-se de forma mais objetiva na Figura 

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

Estaleiro 

industrial 

Depósito 

provisório 

de Terras 

Frente de 

Obra 

viadutos 

Frente Obra 

(nascente 

estacão C.G.)

2 715 897 10 343 903 

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

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

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

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

A zona para eventual expansão do estaleiro social será também utilizada para a construção 

do novo acesso à Torre Vicentina e parcialmente ocupada por este. Quanto às novas intervenções previstas 

para nascente da Estação do Campo Grande, os estaleiros de obra são na própria área de intervenção direta, 

vedada, correspondendo aos Estaleiro de Frente 1 e Estaleiro de Frente 2 (ver 
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A nível dos estaleiros de obra, o ACE, e com objetivo de minimização dos impactes associados ao seu 

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

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

onvertido em apenas estaleiro social e criado um novo 

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

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

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

a sul, correspondendo aos 

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

as ao Novo Terminal Rodoviário, que seria 

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

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

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

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

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

) que abarcava somente a área de intervenção 

Figura 10. 

bra 

estacão C.G.) 

Frente 

Obra 

Pórticos 

TOTAL 

663 17 541 

(1,2 ha), sendo que acresce assim 

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

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

se um aumento de cerca de 0,6 ha na 

também utilizada para a construção 

Quanto às novas intervenções previstas 

para nascente da Estação do Campo Grande, os estaleiros de obra são na própria área de intervenção direta, 

vedada, correspondendo aos Estaleiro de Frente 1 e Estaleiro de Frente 2 (ver Figura 10). 
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Figura 
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Figura 9 – Área Disponibilizada para Estaleiro Conforme o EIA 
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1/3 Folhas 
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2/3 Folhas 
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Figura 10 – Estaleiros
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Estaleiros e respetiva organização proposta em fase de projeto de execução 

 

 

proposta em fase de projeto de execução  

3/3 Folhas 
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4. CONFORMIDADE DO PROJ

4.1 ENQUADRAMENTO 

A DIA que foi emitida em fase de Estudo Prévio 

Projeto de Execução e respetivas medidas de minimização, bem como

estudos a elaborar.  

Importa referir que face à divisão do projeto em 3 lotes de conceção / construção, algumas 

DIA não têm aplicação ao presente projeto dos Viadutos do Campo Grande, por corresponderem a sit

específicas referentes ao prolongamento da Linha Amarela entre o Rato e o Cais do Sodré que se insere nos 

outros dois lotes de projeto.  

Importa também ainda referir que face às alterações localizadas que se introd

incluiu no presente RECAPE um anexo específico 

à avaliação de impactes destas alterações com atualização da situação de referência. 

Com o RECAPE elaborado pretendeu

DIA e que as alterações propostas não alteram a magnitude e significância dos impactes anteriormente 

avaliados, fornecendo-se todas as informações necessárias para a sua análise pela Autoridade de AIA.

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 

também desenvolvidos estudos complementares, que são apresentados em anexo ao RECAP

 Estudos de Ruído e Vibrações

- 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

edifícios mais próximos e esperados nesta fase

- Impactes na Fase de Exploração, que inclui o projeto de medidas de minimização

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 i

descritor Património Cultural;

 

CONFORMIDADE DO PROJETO DE EXECUÇÃO COM A DECLARAÇÃO DE IMPA

e foi emitida em fase de Estudo Prévio estabeleceu os condicionamentos a cumprir no âmbito do 

Projeto de Execução e respetivas medidas de minimização, bem como os planos de monitorização e os 

Importa referir que face à divisão do projeto em 3 lotes de conceção / construção, algumas 

aplicação ao presente projeto dos Viadutos do Campo Grande, por corresponderem a sit

referentes ao prolongamento da Linha Amarela entre o Rato e o Cais do Sodré que se insere nos 

Importa também ainda referir que face às alterações localizadas que se introduziram nesta fase de projeto, se 

cluiu no presente RECAPE um anexo específico (Anexo 8 do volume Anexos do RECAPE

à avaliação de impactes destas alterações com atualização da situação de referência. 

elaborado pretendeu-se demonstrar que se assegura o cumprimento dos pressupostos da 

DIA e que as alterações propostas não alteram a magnitude e significância dos impactes anteriormente 

odas as informações necessárias para a sua análise pela Autoridade de AIA.

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 

também desenvolvidos estudos complementares, que são apresentados em anexo ao RECAP

Estudos de Ruído e Vibrações, 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; 

actes na Fase de Construção, com a previsão dos níveis sonoros 

edifícios mais próximos e esperados nesta fase em função das atividades de construção; 

Impactes na Fase de Exploração, que inclui o projeto de medidas de minimização

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; 
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A DECLARAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL 

estabeleceu os condicionamentos a cumprir no âmbito do 

os planos de monitorização e os 

Importa referir que face à divisão do projeto em 3 lotes de conceção / construção, algumas das medidas da 

aplicação ao presente projeto dos Viadutos do Campo Grande, por corresponderem a situações 

referentes ao prolongamento da Linha Amarela entre o Rato e o Cais do Sodré que se insere nos 

uziram nesta fase de projeto, se 

do RECAPE), onde se procedeu 

à avaliação de impactes destas alterações com atualização da situação de referência.  

imento dos pressupostos da 

DIA e que as alterações propostas não alteram a magnitude e significância dos impactes anteriormente 

odas as informações necessárias para a sua análise pela Autoridade de AIA. 

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 

também desenvolvidos estudos complementares, que são apresentados em anexo ao RECAPE: 

e que inclui os seguintes relatórios: 

Caraterização da Situação Referência, compilando os dados das campanhas de medições in situ 

 e de vibração sentidos nos 

em função das atividades de construção;  

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: 

dentificação da situação de referência e análise de impactes do 
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- Plano de Salvaguarda Patrimonial, que inclui as indicações para a fase de obra que permitam 

garantir a salvaguarda do património da envolvente do projeto;

- 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 anális

campanha de amostragem complementar.

Apresenta-se também o Plano Geral de Monitorização 

como necessários, Ruido e Vibrações (Anexo 9

para as fases de construção (Anexo 10) 

 Plano de Acompanhamento Ambiental de Obra

 Programa de Circulação (Anexo 10.2

 Programa de Instrumentação e Observação

 Plano de Emergência (incluindo as emergências ambientais)

 Plano de Comunicação (Anexo 10.5

 Plano de Formação e Sensibilização

 Planos de Gestão de Efluentes e de Resíduos

 Procedimento de Controlo Operacional de Aspet

 Procedimentos de Gestão Emergências Ambientais

 Plano de Emergência (Anexo 11.3

 Sistema de Segurança e Vigilância

 Plano de Manutenção Preventiva

O RECAPE integra assim toda a informação rel

do Projeto de Execução com a DIA.  

 

Plano de Salvaguarda Patrimonial, que inclui as indicações para a fase de obra que permitam 

garantir a salvaguarda do património da envolvente do projeto; 

rio de 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 

SCO, 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. 

se também o Plano Geral de Monitorização definido para os fatores ambientais

Anexo 9), bem como ainda o conjunto de Planos solicitados

) e de exploração (Anexo 11): 

Plano de Acompanhamento Ambiental de Obra (Anexo 10.1) 

Anexo 10.2) 

Programa de Instrumentação e Observação (Anexo 10.3) 

Plano de Emergência (incluindo as emergências ambientais) (Anexo 10.4) 

Anexo 10.5) 

Plano de Formação e Sensibilização (Anexo 10.6) 

Planos de Gestão de Efluentes e de Resíduos (Anexo 10.7) 

Procedimento de Controlo Operacional de Aspetos Ambientais (Anexo 11.1) 

Procedimentos de Gestão Emergências Ambientais (Anexo 11.2) 

Anexo 11.3) 

Sistema de Segurança e Vigilância (Anexo 11.4) 

Plano de Manutenção Preventiva (Anexo 11.5). 

O RECAPE integra assim toda a informação relevante para que a Autoridade da AIA aprecie

 

  pág. 28/52 

Plano de Salvaguarda Patrimonial, que inclui as indicações para a fase de obra que permitam 

Património Paleontológico. 

e que inclui o Estudo de Paisagem enquanto 

“Paisagem Histórica Urbana”, desenvolvido no seguimento das recomendações do ICOMOS – 

SCO, nomeadamente na Recomendação da Conferência Geral e apoiado na análise da paisagem 

, com vista avaliação de eventuais contaminações nos 

e do histórico das ocupações já desenvolvida no EIA e numa 

os fatores ambientais identificados 

da o conjunto de Planos solicitados pela DIA, 

evante para que a Autoridade da AIA aprecie a conformidade 
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4.2 CONDICIONAMENTOS GER

Relativamente aos condicionamentos gerais da DIA, o único aplicável ao Lote 3 refere

relativa à não afetação de bens imóveis classificados:

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

Conforme o projeto aprovado, já em fase de estudo prévio, não se verificava a afetação de qualquer imóvel 

classificado ou em vias de classifi

que ocorrem na presente fase (com o prolongamento do cais da estação do Campo Grande do lado 

nascente (16,5 m) e a intervenção de reforço dos pórticos do viaduto a nascente da estação, 

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 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

do 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 respe

n.º 19 com a respetiva zona envolvente de proteção limitada a cor 

No Desenho VDCG TXD PE AMB LT3 000 DW 49008

execução (1/1 000), é possível verificar que a referida Zona de Proteção a este imóvel 

da Linha Verde a nascente da Estação do 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 estã

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 Anexo do RECAPE.

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 

associadas. Para sul, identificam-se novos Imóveis em Vias

Imóveis (DGCP). Já para norte encontram

respetiva Zona de Proteção de Imóveis em Vias para Interesse Municipal (CML).

 

 

CONDICIONAMENTOS GERAIS DA DIA  

Relativamente aos condicionamentos gerais da DIA, o único aplicável ao Lote 3 refere

de bens imóveis classificados: 

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

Conforme o projeto aprovado, já em fase de estudo prévio, não se verificava a afetação de qualquer imóvel 

classificado ou em vias de classificação na zona dos viadutos do Campo Grande 

que ocorrem na presente fase (com o prolongamento do cais da estação do Campo Grande do lado 

nascente (16,5 m) e a intervenção de reforço dos pórticos do viaduto a nascente da estação, 

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 verificar qualquer afetação de bens imóveis classificados 

tuação é possível de ser confirmada cartograficamente nos Desenhos VDCG TXD PE AMB LT3 000 DW 

49008 e VDCG TXD PE AMB LT3 000 DW 49021 do Volume das Peças Desenhadas

do projeto face a bens imóveis 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 

de Interesse Público e que tem associada a respetiva zona de proteção do imóvel (ver Figura seguinte,

a zona envolvente de proteção limitada a cor rosa). 

Desenho VDCG TXD PE AMB LT3 000 DW 49008 do RECAPE, elaborado na cartografia do projeto de 

000), é possível verificar que a referida Zona de Proteção a este imóvel 

da Linha Verde a nascente da Estação do 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 

do RECAPE. 

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 

a 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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Relativamente aos condicionamentos gerais da DIA, o único aplicável ao Lote 3 refere-se à Condicionante 1 

Conforme o projeto aprovado, já em fase de estudo prévio, não se verificava a afetação de qualquer imóvel 

na zona dos viadutos do Campo Grande e das alterações ao projeto 

que ocorrem na presente fase (com o prolongamento do cais da estação do 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 não se verificar qualquer afetação de bens imóveis classificados 

VDCG TXD PE AMB LT3 000 DW 

Peças Desenhadas, onde se enquadra o local 

000, respetivamente), dos quais, o mais 

próximo se encontra a sul, correspondente ao Palácio do Conde de Vimioso (3324), classificado como Imóvel 

tiva zona de proteção do imóvel (ver Figura seguinte, sítio 

, elaborado na cartografia do projeto de 

000), é possível verificar que a referida Zona de Proteção a este imóvel se aproxima do Viaduto 

da Linha Verde a nascente da Estação do Campo Grande, mas as áreas de obra mais próximas, 

correspondentes ao reforço dos pórticos deste viaduto, que passou a integrar também a presente 

o 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-se algumas 

alterações na zona do Campo Grande quanto a imóveis classificados, mas todas essas alterações são já 

a 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 

de Classificação e respetivas Zonas de Proteção de 

se ainda novos Imóveis em Vias para Interesse Municipal e 
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Figura 11 – Enquadramento do 
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Enquadramento do Projeto Face a Sítios Patrimoniais Classificados  
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4.3 ESTUDOS E PROJETOS DESENVOLVIDOS SOLICIT

A DIA definiu também um conjunto de elementos a entregar em fase de RECAPE, correspondentes a estudos, 

projetos e planos, a que se deu a devida resposta. 

II-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.

O Plano de Instrumentação e Observação

RECAPE. 

Neste Plano são enquadrados os aspetos orientadores e definidas as tipologias de instrumentos a c

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 instrumen

estruturas. 

A implementação deste Plano de Instrumentação e Observação tem como objetivo assegurar que as 

vibrações e as deformações se manterão em níveis aceitáveis, permitindo obter a comprovação do modelo 

estrutural e geotécnico que esteve na base do projeto e, caso justificado e

implementar medidas preventivas atempadamente.

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 medid

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 

No presente projeto, relativo à construção dos novos viadutos a poente da Estação Campo Grande e à 

expansão do cais da estação para nascente, as interferências com o meio 

fazem-se por via da execução das fundações dos pilares, os quais de acordo com os resultados do estudo 

geológico- geotécnico serão executados por via de estacas no caso dos novos viadutos e por uma 

composição de solução de fundação associada à realização de microestacas no caso do aumento do cais 

nascente da Estação. 

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 por estacas com diâmetros de 1,0

1,2 m e comprimentos variáveis (entre 22,2

 

ESENVOLVIDOS SOLICITADOS PELA DIA 

A DIA definiu também um conjunto de elementos a entregar em fase de RECAPE, correspondentes a estudos, 

s, a que se deu a devida resposta.  

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 

formações tenham consequências ao nível do edificado. 

Plano de Instrumentação e Observação elaborado é apresentado no Anexo 10.3

Neste Plano são enquadrados os aspetos orientadores e definidas as tipologias de instrumentos a c

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 decorrente 

deste Plano de Instrumentação e Observação tem como objetivo assegurar que as 

vibrações e as deformações se manterão em níveis aceitáveis, permitindo obter a comprovação do modelo 

estrutural e geotécnico que esteve na base do projeto e, caso justificado e

implementar medidas preventivas atempadamente. 

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 

Geotécnico é apresentado em anexo (Anexo 3.3. do volume 

No presente projeto, relativo à construção dos novos 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 

se por via da execução das fundações dos pilares, os quais de acordo com os resultados do estudo 

geotécnico serão executados por via de estacas no caso dos novos viadutos e por uma 

fundação associada à realização de microestacas no caso do aumento do cais 

As 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

m e comprimentos variáveis (entre 22,2 m e 30,8 m).  
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A DIA definiu também um conjunto de elementos a entregar em fase de RECAPE, correspondentes a estudos, 

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 

Anexo 10.3 do volume Anexos do 

Neste Plano 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, 

tar em cada edifício decorrente das vistorias aos edifícios e 

deste Plano de Instrumentação e Observação tem como objetivo assegurar que as 

vibrações e as deformações se 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, 

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

as 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 

volume Anexos do RECAPE). 

No presente projeto, relativo à construção dos novos viadutos a poente da Estação Campo Grande e à 

geológico são muito localizadas e 

se por via da execução das fundações dos pilares, os quais de acordo com os resultados do estudo 

geotécnico serão executados por via de estacas no caso dos novos viadutos e por uma 

fundação associada à realização de microestacas no caso do aumento do cais 

As fundações dos 4 pilares do viaduto VL1, e também do encontro deste viaduto, serão realizadas por 

veis (entre cerca de 15,8 m e 24,2 m). O 

viaduto VL2 terá 14 pilares e o encontro, com fundações indiretas por estacas com diâmetros de 1,0 m e 
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Para os maciços de fundação / encabeçamento das estacas

destes maciços foram otimizadas com a subida de alguns dos maciços de encabeçamento das estacas, de 

forma a reduzir escavações de alturas elevadas.

Relativamente à Estação e atendendo à informação obtida após a 

geológica-geotécnica constatou-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 

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

Os aterros na obra serão assim também reduzidos, correspondentes aos aterr

pequenos aterros técnicos, associados aos encontros

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

superficiais e subterrâneos. 

O Plano de Gestão de Efluentes e o Plano de Gestão de Resíduos

no Anexo 10.7 do volume Anexos do RECAPE.

Conforme o Plano de Gestão de Efluentes, 

drenagem pública e relativamente às águas residuais provenientes da lavagem dos rodados dos camiões e 

das autobetoneiras, estas serão também encaminhadas para a rede de drenagem pública após a passagem 

por uma bacia de decantação, conforme projeto 

estabelecido no Regulamento para Lançamento de Efluentes Industriais na Rede de Colectores de 

O Plano de Gestão de Resíduos define o planeamento para a correta gestão dos resíduos resultantes das 

atividades de construção e do estaleiro industr

sociais e administrativas (estaleiro social).

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

avaliando os respetivos impactes, assim 

As movimentações de terras para a execução do projeto limitam

fundações dos Viadutos e prolongamento da 

rampa de acesso à Torre Vicentina. Dado o caráter pontual das escavações (para a exe

fundação, perfuração de estacas de fundação

os volumes são relativamente reduzidos

pequena parte dos materiais incorporados na própria obra (cerca de 1680 m

4490 m
3
) conduzido a destino final autorizado

Assim e para verificar a possibilidade de reutilização dos solos na

solos de sobrantes e a sua eventual contaminação, foi realizada uma campanha com recolha de amostras e 

 

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 

escavações de alturas elevadas. 

Relativamente à Estação e atendendo à informação obtida 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 

smitidas 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. 

Os aterros na obra serão assim também reduzidos, correspondentes aos aterros dos maciços de fundação e 

pequenos aterros técnicos, associados aos encontros dos viadutos.  

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

o Plano de Gestão de Resíduos para a fase de construção são apresentados 

do RECAPE. 

Plano de Gestão de Efluentes, as águas residuais domésticas serão encaminhadas para a rede de 

às águas residuais provenientes da lavagem dos rodados dos camiões e 

ão também encaminhadas para a rede de drenagem pública após a passagem 

ção, conforme projeto submetido à CML para aprovação e cumprin

Regulamento para Lançamento de Efluentes Industriais na Rede de Colectores de 

O Plano de Gestão de Resíduos 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). 

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

 como o modo de transporte e as vias a utilizar. 

As movimentações de terras para a execução do projeto limitam-se às necessárias para a

prolongamento da Estação e também à escavação para execução de uma pequena 

e acesso à Torre Vicentina. Dado o caráter pontual das escavações (para a execução do maciços de 

de fundação e pequena rampa de acesso) e dos aterros d

os volumes são relativamente reduzidos. Prevê-se uma escavação total de cerca de 6170

pequena parte dos materiais incorporados na própria obra (cerca de 1680 m
3
) e 

a destino final autorizado. 

Assim e para verificar a possibilidade de reutilização dos solos na empreitada, o destino final 

solos de sobrantes e a sua eventual contaminação, foi realizada uma campanha com recolha de amostras e 
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em projeto de execução as cotas de fundação 

destes maciços foram otimizadas com a subida de alguns dos maciços de encabeçamento das estacas, de 

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 

smitidas pela estrutura a construir. As fundações dos pilares são materializadas através de maciços 

m.  

os dos maciços de fundação e 

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

para a fase de construção são apresentados 

as águas residuais domésticas serão encaminhadas para a rede de 

às águas residuais provenientes da lavagem dos rodados dos camiões e 

ão também encaminhadas para a rede de drenagem pública após a passagem 

submetido à CML para aprovação e cumprindo o 

Regulamento para Lançamento de Efluentes Industriais na Rede de Colectores de Lisboa. 

O Plano de Gestão de Resíduos define o planeamento para a correta gestão dos resíduos resultantes das 

ial, bem como dos resíduos com origem nas instalações 

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

s necessárias para a execução das 

e também à escavação para execução de uma pequena 

cução do maciços de 

e pequena rampa de acesso) e dos aterros destas fundações, 

de cerca de 6170 m
3 

sendo uma 

) e a restante (cerca de 

empreitada, o destino final autorizado dos 

solos de sobrantes e a sua eventual contaminação, foi realizada uma campanha com recolha de amostras e 



 

VDCG TXD PE AMB LT3 000 RL 49002 B 

análises para a caracterização da qualidade dos solos de escavação, nas zonas onde será feita a escavaç

a diferentes profundidades. Esse estudo é apresentado no

confirmando-se, e tal como já avaliado anteriormente no EIA, que a possibilidade de contaminação de solos 

nesta área é muito reduzida.  

De facto, 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 

Lisboa, a área de projeto é coberta por camadas 

Dos resultados obtidos concluiu-

aterros da obra. Quanto aos solos 

encaminhados a aterro de resíduos não perigosos, para utilização como terras de cobertura numa operação 

de valorização de resíduos.  

Para este destino final foram identificado

percursos de circulação a serem utilizados nos mesmos, de forma a não atravessar áreas residenciais e 

arruamentos urbanos e a utilizar as vias rodoviárias estruturantes existentes e adequadas a estes tipos de 

transportes e veículos, sendo estes estabelecidos no 

(Anexo 10.2 do volume Anexos

encaminhar a destino final, também a frequência destes transportes será r

gerida ao longo da execução da obra.

II-10. Estudo de Ruído para a fase de construção

Este estudo é apresentado no Anexo 4.2

valores de impacte verificar-se-ão na Torre V

onde se prevê um pequeno aumento 

Os reduzidos valores de impacte nos pontos simulados sugerem também que o ruído de obra será pouco 

significativo na maioria dos locais. 

Prevê-se que a Torre Vicentina (lado nascente) e a zona nascente da

Fernando Curado Ribeiro e Edifício R. Ator António Silva), tenham valores de ruído acima dos 65 dBA, valor 

máximo estabelecido na DIA, no entanto 

obra, já que os restantes estão atualmente já 

Deste modo, não se preveem quaisquer medidas de minimização nesta fase, 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

  

 

análises para a caracterização da qualidade dos solos de escavação, nas zonas onde será feita a escavaç

Esse estudo é apresentado no Anexo 7 do volume 

e tal como já avaliado anteriormente no EIA, que a possibilidade de contaminação de solos 

a 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 

Lisboa, a área de projeto é coberta por camadas de aterros antrópicos. 

-se que maioritariamente os solos de escavação poderão ser utilizados nos 

solos excedentes e a levar a destino final, estes

encaminhados a aterro de resíduos não perigosos, para utilização como terras de cobertura numa operação 

identificados dois possíveis locais, bem como as con

percursos de circulação a serem utilizados nos mesmos, de forma a não atravessar áreas residenciais e 

arruamentos urbanos e a utilizar as vias rodoviárias estruturantes existentes e adequadas a estes tipos de 

, sendo estes estabelecidos no Programa de Circulação especificamente desenvolvido 

Anexos do RECAPE). Refira-se que dado o relativo pequeno volume de solos a 

encaminhar a destino final, também a frequência destes transportes será reduzida, sendo adequadamente 

gerida ao longo da execução da obra. 

10. Estudo de Ruído para a fase de construção 

Anexo 4.2 do volume Anexos do RECAPE, concluindo

ão na Torre Vicentina (lado sul e nascente) e edifício 

vê um pequeno aumento acima do ruido existente. 

Os reduzidos valores de impacte nos pontos simulados sugerem também que o ruído de obra será pouco 

is.  

se que a Torre Vicentina (lado nascente) e a zona nascente da Estação do Campo Grande

Fernando Curado Ribeiro 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 

atualmente já acima deste valor. 

Deste modo, não se preveem quaisquer medidas de minimização nesta fase, para além do indicado na DIA, 

ue em termos de obra se cumpram os horários estabelecidos na DIA, garantindo que 

as obras só decorrem durante o período diurno (7h-20h). 
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análises para a caracterização da qualidade dos solos de escavação, nas zonas onde será feita a escavação e 

volume Anexos do RECAPE, 

e tal como já avaliado anteriormente no EIA, que a possibilidade de contaminação de solos 

a 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 

maioritariamente os solos de escavação poderão ser utilizados nos 

, estes serão maioritariamente 

encaminhados a aterro de resíduos não perigosos, para utilização como terras de cobertura numa operação 

, bem como as condições dos transportes e os 

percursos de circulação a serem utilizados nos mesmos, de forma a não atravessar áreas residenciais e 

arruamentos urbanos e a utilizar as vias rodoviárias estruturantes existentes e adequadas a estes tipos de 

especificamente desenvolvido 

se que dado o relativo pequeno volume de solos a 

eduzida, sendo adequadamente 

RECAPE, concluindo-se que os maiores 

e edifício de escritórios da NOS, 

Os reduzidos valores de impacte nos pontos simulados sugerem também que o ruído de obra será pouco 

Estação do Campo Grande (Edifício R. 

Fernando Curado Ribeiro e Edifício R. Ator António Silva), tenham valores de ruído acima dos 65 dBA, valor 

apenas no caso da Torre Vicentina isso será resultado do ruído de 

Deste modo, não se preveem quaisquer medidas de minimização nesta fase, para além do indicado na DIA, 

ue em termos de obra se cumpram os horários estabelecidos na DIA, garantindo que 
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II-11. Estudo de Ruído para a fase de exploração

Este estudo é apresentado no Anexo 4.3

da estação, onde se verificam as intervenções de projeto que mais alteram a zona e são suscetíveis de causar 

impactes para os recetores da envolvente,

bloco com “pantufas” e palmilhas microcelulares com dissipação de energia acrescida

cobertura do viaduto), conduzem a que não ocorram impactes acrescidos face ao existente e pelo contrário 

verifica-se mesmo uma melhoria face 

valores de ruido diminuirão entre 9 a 15 dB(A), consoante os pisos. 

No caso da Escola Alemã os níveis de ruído 

Após a entrada em exploração da linha no 

ruido, conforme o Plano de Monitorização que integra o RECAPE (

para avaliar da justeza das previsões feitas e da boa execução do projeto.

Na zona nascente da Estação do Campo Grande

também se apresenta no Anexo 4.3 do volume 

nascente da estação não irá alterar a distância de passagem do metr

aliás o prolongamento do cais feito para a zona de linha

recetor sensível mais próximo que correspon

De referir também que o nível de ruído no cais será

dos carris e em todo o comprimento 

permitindo reduzir em 10 dB(A) o nível sonoro sentido no cais.

Assim do prolongamento do cais da estação não se verifica qualquer impacte acrescido na zona. 

Os índices de ruido elevado que se verificam atualmente na zona decorrem 

da responsabilidade das autarquias a elaboração e implementaçã

II-12. Estudo específico de Vibrações. 

O estudo realizado de análise das vibrações que podem

existentes pelas ações de obra e funcionamento do metro

Anexo 4.3 do volume Anexos do RECAPE e face à situação de potencial maior sensibilidade

à zona envolvente ao final do novo viaduto de ligação 2, onde se situa a Torre Vicentina, conclui que os 

valores previstos de vibração serão aceitáveis nos pontos mais próximos analisados.

Na fase de obra e considerando as atividades de construção mais 

base dos edifícios mais próximos (Torre Vicentina nascente e poente,

Edifício NOS poente) respeitam os valores admissíveis 

humano, não sendo, na maioria dos casos, sequer percetíveis 

 

11. Estudo de Ruído para a fase de exploração 

Anexo 4.3 do volume Anexos do RECAPE, concluindo-se que na

onde se verificam as intervenções de projeto que mais alteram a zona e são suscetíveis de causar 

impactes para os recetores da envolvente, as medidas de minimização inseridas no projeto

e palmilhas microcelulares com dissipação de energia acrescida

conduzem a que não ocorram impactes acrescidos face ao existente e pelo contrário 

à situação atual, já que na fachada do edifico da Torre Vicentina, os 

a 15 dB(A), consoante os pisos.  

ruído previsto serão também inferiores aos limites regulamentares.

Após a entrada em exploração da linha no novo viaduto, devem contudo realizar-se novas medições de 

ruido, conforme o Plano de Monitorização que integra o RECAPE (Anexo 9 do volume 

para avaliar da justeza das previsões feitas e da boa execução do projeto. 

ação do Campo Grande e conforme também o relatório acústico realizado, que 

do volume Anexos do RECAPE, verifica-se que o prolongamento do cais 

nascente da estação não irá alterar a distância de passagem do metro face aos edifícios da envolvente

ara a zona de linha, distando cerca de 30 m, em linha horizontal, do 

recetor sensível mais próximo que corresponde a um edifício de escritórios na rua Ator António

nível de ruído no cais será minimizado pela aplicação de barreiras acústicas 

m todo o comprimento da plataforma aumentada, como já sucede no troço 

permitindo reduzir em 10 dB(A) o nível sonoro sentido no cais. 

da estação não se verifica qualquer impacte acrescido na zona. 

elevado que se verificam atualmente na zona decorrem de várias fontes de ruido, sendo 

a elaboração e implementação de planos de redução do ruído. 

das vibrações que podem ser transmitidas às estruturas

existentes pelas ações de obra e funcionamento do metro, que se integram também

RECAPE e face à situação de potencial maior sensibilidade

al do novo viaduto de ligação 2, onde se situa a Torre Vicentina, conclui que os 

serão aceitáveis nos pontos mais próximos analisados. 

Na fase de obra e considerando as atividades de construção mais críticas, os níveis de vibração estimados na 

rre Vicentina nascente e poente, muro da Escola Alemã

valores admissíveis (definidos pelo LNEC) de incomodidade 

oria dos casos, sequer percetíveis aos utilizadores destes edifícios
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se que na zona a poente 

onde se verificam as intervenções de projeto que mais alteram a zona e são suscetíveis de causar 

as de minimização inseridas no projeto (travessas bi-

e palmilhas microcelulares com dissipação de energia acrescida, bem como a 

conduzem a que não ocorram impactes acrescidos face ao existente e pelo contrário 

fachada do edifico da Torre Vicentina, os 

inferiores aos limites regulamentares. 

se novas medições de 

do volume Anexos do RECAPE), 

e conforme também o relatório acústico realizado, que 

prolongamento do cais 

ifícios da envolvente, sendo 

m, em linha horizontal, do 

António Silva. 

minimizado pela aplicação de barreiras acústicas ao nível 

, como já sucede no troço existente, 

da estação não se verifica qualquer impacte acrescido na zona.  

de várias fontes de ruido, sendo 

de planos de redução do ruído.  

ser transmitidas às estruturas/edifícios próximos 

também nos Anexo 4.2 e 

RECAPE e face à situação de potencial maior sensibilidade, correspondente 

al do novo viaduto de ligação 2, onde se situa a Torre Vicentina, conclui que os 

os níveis de vibração estimados na 

Escola Alemã e também o 

incomodidade para o ser 

os utilizadores destes edifícios. Quando 
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considerados os critérios para danos nas estrutu

contínuas), verifica-se que os níveis estimados de vibrações na base dos edifícios são

limites admitidos, não sendo expectável qualquer dano devido às vibrações provocadas pela

atividades da obra. 

Na fase de exploração, considerando o isolamento proporcio

(travessas bi-bloco com “pantufas” e palmilhas microcelulares com dissipação de energia acrescida

aceitáveis cumprindo também tanto os critérios da norma apli

devendo o som gerado pelas vibrações previstas (ruído estrutural)

Na fase de construção e após a entrada em exploração da linha no novo viaduto, devem realizar

medições de vibração, conforme o Plano de Monitorização que integra o RECAPE (

Anexos do RECAPE), para avaliar da justeza das previsões feitas

projeto. 

II-13. Plano de Salvaguarda do Património Cultural, que

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

a preservação em obra dos aspetos de interesse identif

azulejos existentes na estação do 

II-21. Elenco definitivo das espécies de porte arbóreo a abater e a transplantar assim como propostas de 

substituição dos exemplares em causa.

Com o projeto aprovado pela DIA verifica

enquadram paisagisticamente as

muitos outros elementos arbóreos (13), e outros 17 irão ser transplantados, conforme acordo entre a ML e a 

CML e será esta entidade a responsável por essas ações e pelos locais pa

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, já fora

Relativamente às novas intervenções a nasc

prevê qualquer afetação de elementos arbóreos ou arbustivos. 

As alterações face ao estudo prévio referem

junto ao nó da Av. Padre Cruz e que serão repostos após a obra, conforme projeto previsto 

O Projeto de Integração Paisagística apresenta

espécies a plantar e as medidas cautelares. 

  

 

para danos nas estruturas (tanto devido a vibrações impulsivas

os níveis estimados de vibrações na base dos edifícios são

, não sendo expectável qualquer dano devido às vibrações provocadas pela

, considerando o isolamento proporcionado pela utilização das medidas de projeto 

bloco com “pantufas” e palmilhas microcelulares com dissipação de energia acrescida

tanto os critérios da norma aplicável como os estabelecidos pelo LNEC

som gerado pelas vibrações previstas (ruído estrutural) passar despercebido pel

pós a entrada em exploração da linha no novo viaduto, devem realizar

de vibração, conforme o Plano de Monitorização que integra o RECAPE (

), para avaliar da justeza das previsões feitas para ambas as fases

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. 

Anexo 5.2 do volume Anexos do RECAPE, nele se definindo as orientações para 

dos aspetos de interesse identificados na zona, correspondentes

do Campo Grande e nos pilares dos viadutos existentes. 

efinitivo das espécies de porte arbóreo a abater e a transplantar assim como propostas de 

substituição dos exemplares em causa. 

Com o projeto aprovado pela DIA verifica-se a afetação de 13 exemplares arbóreos que ornamentam / 

as várias estruturas existentes. Deste levantamento, verifica

muitos outros elementos arbóreos (13), e outros 17 irão ser transplantados, conforme acordo entre a ML e a 

CML e será esta entidade a responsável por essas ações e pelos locais para onde vai transplantar as árvores. 

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, já foram abatidos outros 20 exemplares. 

as intervenções a nascente da Estação do Campo Grande, não previstas na DIA, n

prevê qualquer afetação de elementos arbóreos ou arbustivos.  

As alterações face ao estudo prévio referem-se apenas a alguns exemplares arbóreos a afetar pelo estaleiro 

to ao nó da Av. Padre Cruz e que serão repostos após a obra, conforme projeto previsto 

egração Paisagística apresenta-se no Anexo 3.8 do volume Anexos

espécies a plantar e as medidas cautelares.  
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devido a vibrações impulsivas, como a vibrações 

os níveis estimados de vibrações na base dos edifícios são muito inferiores aos 

, não sendo expectável qualquer dano devido às vibrações provocadas pela execução das 

nado pela utilização das medidas de projeto 

bloco com “pantufas” e palmilhas microcelulares com dissipação de energia acrescida), são 

os estabelecidos pelo LNEC, e 

passar despercebido pelos moradores. 

pós a entrada em exploração da linha no novo viaduto, devem realizar-se novas 

de vibração, conforme o Plano de Monitorização que integra o RECAPE (Anexo 9 do volume 

para ambas as fases e da boa execução do 

compreenda todas as ações a implementar referentes 

à salvaguarda, monitorização, conservação e restauro, do património, quer numa fase prévia à obra, quer na 

definindo as orientações para 

correspondentes ao conjunto de 

pilares dos viadutos existentes.  

efinitivo das espécies de porte arbóreo a abater e a transplantar assim como propostas de 

se a afetação de 13 exemplares arbóreos que ornamentam / 

Deste levantamento, verifica-se que se mantêm 

muitos outros elementos arbóreos (13), e outros 17 irão ser transplantados, conforme acordo entre a ML e a 

ra onde vai transplantar as árvores. 

De referir que com o projeto do Novo Terminal Rodoviário já implantado desde novembro de 2020, com o 

m abatidos outros 20 exemplares. 

não previstas na DIA, não se 

se apenas a alguns exemplares arbóreos a afetar pelo estaleiro 

to ao nó da Av. Padre Cruz e que serão repostos após a obra, conforme projeto previsto  

Anexos do RECAPE e define as 
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II-22. Estudo com análise e avaliação da “Paisagem Histórica Urbana” (pelos parâmetros do ICOMOS

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

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 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 encont

da designada “Zona Tampão” ao bem candidato), no 

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 

UNESCO (Relatório – 36 C/23; Recomendação 36 C/23 Anexo) sobre “paisagem histórica urbana”.

Conclui-se que, na globalidade do espaço, o projeto não irá intr

visuais nem transformações que possam evidenciar alterações significativas 

paisagem urbana da área de intervenção.

II-26. Plano de Integração Paisagística das Obras, de forma a garantir

que garanta a atenuação das afetações visuais associadas à presença das obras e respetiva integração na área 

envolvente. 

O projeto de integração paisagista prevê a integração urbana das obras e a reposição de todas as

afetadas pela construção e onde se incluem todas as zonas de estaleiros, frentes de trabalho e

ocupação provisória, quer ao nível de enquadramento por novas espécies arbóreas e arbustivas quer ao nível 

da reposição de passeios e pavimentos 

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 

em altura. Assim, em todos os estaleiros e frentes de obra

vedação neutra e que será mantida em adequadas condições de limpeza e integridade ao longo de todo o 

prazo de execução da empreitada e enquanto es

III-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

do RECAPE), 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 ACE adjudicatário (TEIXEIRA DUARTE e SOMAFEL) 

 

nálise e avaliação da “Paisagem Histórica Urbana” (pelos parâmetros do ICOMOS

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 

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 

da designada “Zona Tampão” ao bem candidato), no Anexo 6 do volume Anexos do RECAPE apresenta

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”.

se que, na globalidade do espaço, o projeto não irá introduzir, na fase de exploração, intrusões 

visuais nem transformações que possam evidenciar alterações significativas nas características atuais

paisagem urbana da área de intervenção. 

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 

prevê a integração urbana das obras e a reposição de todas as

afetadas pela construção e onde se incluem todas as zonas de estaleiros, frentes de trabalho e

ocupação provisória, quer ao nível de enquadramento por novas espécies arbóreas e arbustivas quer ao nível 

 (o projeto consta do Anexo 3.8 do volume Anexos

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 

Assim, em todos os estaleiros e frentes de obra / áreas de intervenção será implantada uma 

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. 

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 

ação que se vierem a definir. 

A Obra é sustentada por um Sistema de Gestão Ambiental (apresentado no Anexo 10.1

, tanto por ser um requisito do caderno de encargos ML no âmbito do concurso de Projeto e 

as empresas que integram o ACE adjudicatário (TEIXEIRA DUARTE e SOMAFEL) 
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nálise 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 

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 

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 

se, efetivamente, a cerca de 3 km para norte do limite 

do 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”. 

oduzir, na fase de exploração, intrusões 

nas características atuais da 

o enquadramento paisagístico adequado 

que garanta a atenuação das afetações visuais associadas à presença das obras e respetiva integração na área 

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 

ocupação provisória, quer ao nível de enquadramento por novas espécies arbóreas e arbustivas quer ao nível 

Anexos do RECAPE). 

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 

será implantada uma 

e que será mantida em adequadas condições de limpeza e integridade ao longo de todo o 

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 

Anexo 10.1 do volume Anexos 

, tanto por ser um requisito do caderno de encargos ML no âmbito do concurso de Projeto e 

as empresas que integram o ACE adjudicatário (TEIXEIRA DUARTE e SOMAFEL) 
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serem certificadas de acordo com os requisitos da norma ISO14001:2015, no âmbito das atividades que 

desenvolvem na construção deste projeto.

III-9. Desenvolver o Projeto de Execução e

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 exe

apresentado no Relatório Base do RECAPE, estando transpostas para o projeto nomeadamente no âmbito do 

projeto de Serviços Afetados (cap.3 

Desvios Provisórios de Trânsito e Circulações Pedonais em fase de obra (cap.3 

volume Anexos do RECAPE). 

Especificamente e relativamente aos pareceres destas três entidades realça

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

Lisboa Gás – GDL: Conforme informação e cadastro oficial atualizado e levantamento de detalhe com a 

Lisboa Gás, a infraestrutura que seria interferida 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 que esse projeto já previu o novo traçado da conduta 

de forma a ficar fora da área de execução do pilar do viaduto VL2. No entan

(verificada em projeto de execução) de relocalizar o referido pilar VL2

saneamento e galeria a grande profundidade, verificou

(AC400-18/93-76/93) que será reposicionada.

Câmara Municipal de Lisboa CML:

- Novo jardim de Telheiras e Acesso à garagem da Torre Vicentina

ocupação provisória (estaleiro) e o novo acesso à garage

compatibilizados com o projeto do Novo Jardim de Telheiras (a realizar ao abrigo do orçamento 

participativo de 2016 da CML e que inclui a qualificação da superfície, da Estrada de Telheiras e 

espaço público adjacente), conforme a

antes apresentada). 

- Avenida Padre Cruz e Via de acesso aos autocarros (Estrada de Telheiras) 

rodoviário de 5 m com um ligeiro reperfilamento da via de

conseguida através da redução da altura do tabuleiro do viaduto VL2 naquela zona (tramo 10), 

complementada pelo rebaixamento 

 

serem certificadas de acordo com os requisitos da norma ISO14001:2015, no âmbito das atividades que 

desenvolvem na construção deste projeto. 

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, 

Rede Elétrica Nacional e Lisboa Gás – GDL). 

O desenvolvimento do projeto de execução é articulado com os pareceres destas entidades, conforme 

do RECAPE, estando transpostas para o projeto nomeadamente no âmbito do 

(cap.3 - ponto 3.7 e Anexo 3.4 do volume Anexos 

Desvios Provisórios de Trânsito e Circulações Pedonais em fase de obra (cap.3 - ponto 3.9.2 e 

relativamente aos pareceres destas três entidades realça-se o seguinte:

: 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 - Sete Rios". 

Conforme informação e cadastro oficial atualizado e levantamento de detalhe com a 

Lisboa Gás, a infraestrutura que seria interferida já foi reposicionada no âmbito do Projeto da Requalificação 

do Interface Rodoviário do Campo Grande, para se adequar ao novo traçado de 

acesso à Av. Padre Cruz (executado em 2018), sendo que esse projeto já previu o novo traçado da conduta 

de forma a ficar fora da área de execução do pilar do viaduto VL2. No entan

(verificada em projeto de execução) de relocalizar o referido pilar VL2-P10 devido a um coletor de 

saneamento e galeria a grande profundidade, verificou-se a interferência com uma outra conduta de gás 

eposicionada. 

Câmara Municipal de Lisboa CML: O parecer da CML abrange várias temáticas, realçando

Novo jardim de Telheiras e Acesso à garagem da Torre Vicentina: 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 

participativo 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 

Avenida Padre Cruz e Via de acesso aos autocarros (Estrada de Telheiras) 

rodoviário de 5 m com um ligeiro reperfilamento da via de acesso: 

conseguida através da redução da altura do tabuleiro do viaduto VL2 naquela zona (tramo 10), 

complementada pelo rebaixamento (até um máximo de 30 cm) da faixa nascente da Av. Padre Cruz 

 

  pág. 37/52 

serem certificadas de acordo com os requisitos da norma ISO14001:2015, no âmbito das atividades que 

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, 

cução é articulado com os pareceres destas entidades, conforme 

do RECAPE, estando transpostas para o projeto nomeadamente no âmbito do 

 do RECAPE) e também dos 

ponto 3.9.2 e Anexo 3.6 do 

se o seguinte: 

: 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 

Conforme informação e cadastro oficial atualizado e levantamento de detalhe com a 

Lisboa Gás, a infraestrutura que seria interferida já foi reposicionada no âmbito do Projeto da Requalificação 

do Interface Rodoviário do Campo Grande, para se adequar ao novo traçado de 

acesso à Av. Padre Cruz (executado em 2018), sendo que esse projeto já previu o novo traçado da conduta 

de forma a ficar fora da área de execução do pilar do viaduto VL2. No entanto, e dada a necessidade 

P10 devido a um coletor de 

se a interferência com uma outra conduta de gás 

rias temáticas, realçando-se: 

anto a recuperação das áreas de 

m da Torre Vicentina foram 

compatibilizados com o projeto do Novo Jardim de Telheiras (a realizar ao abrigo do orçamento 

participativo de 2016 da CML e que inclui a qualificação da superfície, da Estrada de Telheiras e 

presentado no projeto Arquitetura Paisagista (ver Figura 8 

Avenida Padre Cruz e Via de acesso aos autocarros (Estrada de Telheiras) – garantir o gabarito 

acesso: A garantia desta altura é 

conseguida através da redução da altura do tabuleiro do viaduto VL2 naquela zona (tramo 10), 

da faixa nascente da Av. Padre Cruz 
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numa extensão de 70 m, conforme pro

Cruz. 

- Infraestruturas diversas — rede de saneamento principal existente (coletor Cl1500, Estrada de 

Telheiras), conduta Adutora de Betão Armado diâmetro 1500 Vila Franca de Xira 

da MEO (PT Comunicações) e outras Operadoras: Garantido em projeto de execução, sendo que o 

coletor de saneamento e a condu

- Impacte das obras na circulação rodoviária:

construtivo e a implementação faseada dos desvios de trânsito (incluindo acessos rodoviários, 

pedonais e ciclovia e Terminal Rodoviário)

desvios de trânsito, os estudos detalhados realizados relativamente aos 

Avenida Padre Cruz e de forma a minimizar os condicionamentos de tráfego naquela via.

os desvios de trânsito rodoviário 

curta) e/ou um maior tempo de percurso

ainda que as obras não obrigarão à relocalização de paragens de autocarros. Quanto às circulações 

pedonais foram garantidas a relocalização de todas as passadeiras face às zonas de intervenção.

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 âmbito da Consulta Pública efetuada 

(Condomínio Torre Vicentina, ISEG, Parque Escolar, IMT, Turism

GEOTA, APL Carris e EDP). 

O desenvolvimento do projeto de execução é articulado com os aspetos identificados no âmbito da consulta 

pública, e onde com aplicação mais pertinente ao presente Lote se refere 

(considerados no âmbito do projeto dos 

do RECAPE) e a exposição do condomínio da

O parecer da Torre Vicentina abrange diferentes temas

- o novo acesso à garagem se encontra garantido e como resultado das diligencias efetuadas entre o 

ML, o condomínio e o ACE. Este acesso far

no ponto 3.4 do RNT (ver também 

A Figura 8 apresenta já a integraçã

o projeto do Novo Jardim de Telheiras a implementar pela CML

- o projeto de execução do novo 

edifícios, relativo ao interior da garagem, mantendo

segurança de combate a incêndios relativamente à fachada

emergência ao edifício é garantido

acesso inalterado, como à garagem, utilizando a nova rampa de acesso projetada a norte

 

m, conforme projetos Viadutos e projeto Reperfilamento da Avenida Padre 

rede de saneamento principal existente (coletor Cl1500, Estrada de 

Telheiras), conduta Adutora de Betão Armado diâmetro 1500 Vila Franca de Xira 

MEO (PT Comunicações) e outras Operadoras: Garantido em projeto de execução, sendo que o 

coletor de saneamento e a conduta adutora não serão desviados. 

Impacte das obras na circulação rodoviária: É garantido na fase de construção um

implementação faseada dos desvios de trânsito (incluindo acessos rodoviários, 

Rodoviário) de forma a minimizar esta afetação. Referem

os estudos detalhados realizados relativamente aos trabalhos na zona da 

Avenida Padre Cruz e de forma a minimizar os condicionamentos de tráfego naquela via.

rodoviário obrigam a percorrer uma distância superior

e/ou um maior tempo de percurso (mas sendo o acréscimo pouco significativo). Refira

ainda que as obras não obrigarão à relocalização de paragens de autocarros. Quanto às circulações 

pedonais foram garantidas a relocalização de todas as passadeiras face às zonas de intervenção.

envolver 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 âmbito da consulta 

pública, e onde com aplicação mais pertinente ao presente Lote se refere os pareceres do IMT, EDP e Carris 

dos Serviços Afetados cap.3 - ponto 3.7 e Anexo 3.4 

a exposição do condomínio da Torre Vicentina. 

O parecer da Torre Vicentina abrange diferentes temas, destacando-se que: 

o novo acesso à garagem se encontra garantido e como resultado das diligencias efetuadas entre o 

ML, o condomínio e o ACE. Este acesso far-se-á pelo lado norte do edifico conforme já apresentado 

no ponto 3.4 do RNT (ver também Figura 8 antes apresentada). 

apresenta já a integração e compatibilização deste projeto e áreas intervencionadas com 

projeto do Novo Jardim de Telheiras a implementar pela CML.  

novo acesso à garagem inclui o projeto de segurança con

, relativo ao interior da garagem, mantendo-se inalteradas as condições do plano de 

segurança de combate a incêndios relativamente à fachada do edifício. O acesso de viaturas de 

emergência ao edifício é garantido nas mesmas condições, tanto à fachada, mantendo

, como à garagem, utilizando a nova rampa de acesso projetada a norte

 

  pág. 38/52 

jetos Viadutos e projeto Reperfilamento da Avenida Padre 

rede de saneamento principal existente (coletor Cl1500, Estrada de 

Telheiras), conduta Adutora de Betão Armado diâmetro 1500 Vila Franca de Xira — Telheiras, redes 

MEO (PT Comunicações) e outras Operadoras: Garantido em projeto de execução, sendo que o 

na fase de construção um faseamento 

implementação faseada dos desvios de trânsito (incluindo acessos rodoviários, 

Referem-se ainda, nos 

trabalhos na zona da 

Avenida Padre Cruz e de forma a minimizar os condicionamentos de tráfego naquela via. Em geral, 

obrigam a percorrer uma distância superior (mas relativamente 

sendo o acréscimo pouco significativo). Refira-se 

ainda que as obras não obrigarão à relocalização de paragens de autocarros. Quanto às circulações 

pedonais foram garantidas a relocalização de todas as passadeiras face às zonas de intervenção. 

envolver 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 

o de Portugal, Junta de Freguesia da Estrela, 

O desenvolvimento do projeto de execução é articulado com os aspetos identificados no âmbito da consulta 

eceres do IMT, EDP e Carris 

Anexo 3.4 do volume Anexos 

o novo acesso à garagem se encontra garantido e como resultado das diligencias efetuadas entre o 

á pelo lado norte do edifico conforme já apresentado 

projeto e áreas intervencionadas com 

inclui o projeto de segurança contra incêndios em 

se inalteradas as condições do plano de 

O acesso de viaturas de 

nas mesmas condições, tanto à fachada, mantendo-se este 

, como à garagem, utilizando a nova rampa de acesso projetada a norte. 
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- o projeto de execução é desenvolvido de modo a dar c

ruido, conforme estudo apresentado no 

Anexos do RECAPE e destacando

proteção acústica. Este projeto é ainda 

âmbito das medidas de minimização das vibrações e com influência no ruído estrutu

obra é desenvolvida cumprindo a legislação em vigor e sendo planeada de acordo com os resultados 

apresentados no Anexo 4.2 

- o projeto de execução é 

regulamentos em vigor 

apresentado no Anexo 4.3

isolamento necessário dimensionado é proporcionado pela utilização de travessas bi

pantufas e palmilhas / placas microc

transmissão de vibrações e ruído estrutural aos edifícios, induz

As vistorias serão realizadas por entidade externa independente da área de especialidade 

(Checkhouse – Diagnóstico Imobiliário, Lda

pedidos de autorização já enviados ao Condomínio (Administração e Frações).

vistorias, a todas as frações do edifício e aos espaços comuns, antes do arranque dos trabalhos, 

sendo realizada nova vist

objeto de instrumentação e controlo durante a fase de construção, conforme previsto no Plano de 

Instrumentação e Observação (

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 aos estudos específicos 

desenvolvidos, considera-se necessária a implementação de um plano de monitorização para os descritores 

Ruido e Vibrações, em fase de construção e d

Anexos do RECAPE. 

  

 

o projeto de execução é desenvolvido de modo a dar cumprimento à legislação em vigor sobre o 

conforme estudo apresentado no Anexo 4.3– Impactes na fase de exploração 

e destacando-se neste o dimensionamento da cobertura do viaduto com 

proteção acústica. Este projeto é ainda complementado pelo isolamento da 

âmbito das medidas de minimização das vibrações e com influência no ruído estrutu

obra é desenvolvida cumprindo a legislação em vigor e sendo planeada de acordo com os resultados 

Anexo 4.2 – Impactes na fase de construção do volume 

o projeto de execução é também desenvolvido de modo a dar cumprimento à legislação e 

 sobre vibrações, conforme estudo de isolamento/medidas de minimização 

Anexo 4.3 do volume Anexos do RECAPE. É adotado um tipo de via

isolamento necessário dimensionado é proporcionado pela utilização de travessas bi

pantufas e palmilhas / placas microcelulares que apresenta bom comportamento n

transmissão de vibrações e ruído estrutural aos edifícios, induzida pela circulação ferroviária. 

ão realizadas por entidade externa independente da área de especialidade 

Diagnóstico Imobiliário, Lda.), contratada para o efeito e conforme informação e 

pedidos de autorização já enviados ao Condomínio (Administração e Frações).

vistorias, a todas as frações do edifício 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 construção, conforme previsto no Plano de 

Instrumentação e Observação (Anexo10.3 do volume Anexos do RECAPE). 

s 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 

ção 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: 

elativamente 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 

e de construção e de exploração, o qual é apresentado no 
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mprimento à legislação em vigor sobre o 

Impactes na fase de exploração do volume 

se neste o dimensionamento da cobertura do viaduto com 

complementado pelo isolamento da via, dimensionado no 

âmbito das medidas de minimização das vibrações e com influência no ruído estrutural. Também a 

obra é desenvolvida cumprindo a legislação em vigor e sendo planeada de acordo com os resultados 

do volume Anexos do RECAPE. 

desenvolvido de modo a dar cumprimento à legislação e 

, conforme estudo de isolamento/medidas de minimização 

tado um tipo de via em que o 

isolamento necessário dimensionado é proporcionado pela utilização de travessas bi-bloco com 

que apresenta bom comportamento na atenuação da 

ida pela circulação ferroviária.  

ão realizadas por entidade externa independente da área de especialidade 

da para o efeito e conforme informação e 

pedidos de autorização já enviados ao Condomínio (Administração e Frações). Serão realizadas 

vistorias, a todas as frações do edifício e aos espaços comuns, antes do arranque dos trabalhos, 

oria após terminados os trabalhos. Complementarmente o Edifício será 

objeto de instrumentação e controlo durante a fase de construção, conforme previsto no Plano de 

).  

s 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 

ção 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 

elativamente 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 

é apresentado no Anexo 9 do volume 
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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 Observa

4. Plano de Emergência (incluindo as Emergências Ambientais).

5. Plano de Comunicação. 

6. Plano de Formação e Sensibilização. 

Estes planos de organização, controlo e acompanhamento da obra que têm um ob

os impactes para a população, foram todos desenvolvidos e constam do 

RECAPE.  

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. 

Estes planos, de controlo e salvaguarda do adequado funcionamento do metropolitano, 

desenvolvidos e constam do Anexo 11 

  

 

Devem, ainda, ser apresentados os seguintes Planos: 

1. Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra. 

3. Programa de Instrumentação e Observação. 

4. Plano de Emergência (incluindo as Emergências Ambientais). 

de organização, controlo e acompanhamento da obra que têm um objetivo claro de minimizar 

foram todos desenvolvidos e constam do Anexo 10 do volume 

7. Procedimentos de Controlo Operacional de Aspetos Ambientais. 

8. Procedimentos de Gestão Emergências Ambientais. 

Estes planos, de controlo e salvaguarda do adequado funcionamento do metropolitano, 

 do volume Anexos do RECAPE.  
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jetivo claro de minimizar 

do volume Anexos do 

Estes planos, de controlo e salvaguarda do adequado funcionamento do metropolitano, foram todos 
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5. AVALIAÇÃO AMBIENTAL DAS ALTERAÇÕES 

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, estendendo

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 Ama

eficiente esta zona central/sul de Lisboa, pelo que se torna também necessário que na zona da estação do 

Campo Grande, onde as atuais Linhas Amarela e Verde se entrecruzam, se proceda à implanta

novos viadutos de ligação (viaduto VL1 e viaduto VL2), que correspondem ao projeto 

presente RECAPE. 

Complementando estas ações, o projeto analisado integrou nesta fase de projeto de execução, as 

intervenções complementares neces

operação geral do sistema (prolongamento do cais da estação em 16,5

dos pilares dos viadutos existentes).

Para além das intervenções de projeto, anali

associados à obra, bem como os vários aspetos que a integram do ponto de vista de organização. 

Estas alterações e pormenorizações foram

de afetação, 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 características da zona e do projeto e da

intervenções associadas foram a verificação da conformidade com os Instrumentos de Gestão Territorial no 

âmbito do fator Ordenamento do Território e Condicionantes

Vibrações, a Paisagem, o Património e os Aspetos Socioeconómicos Locais.

Foi verificada a conformidade com os Instrumentos de Gestão Territorial, 

ordenamento e condicionantes, tendo

traduzem numa melhoria funcional da exploração do metropolita

avaliações e conclusões apresentadas no EIA no que diz respeito ao Ordenamento e Condicionantes. 

Ao nível dos instrumentos de gestão territorial, nomeadamente o Plano Diretor Municipal de Lisboa, o qual 

tem uma aplicação mais direta ao território e portanto de maior interesse para a avaliação do projeto, as 

novas áreas a afetar situam-se na infraestrutura existente e têm portanto enquadramento no respetivo 

regulamento. Não existem alterações à situação existente com 

válido o EIA e a conformidade do projeto com os restantes planos.

 

DAS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS NO PROJETO

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, estendendo

o Marquês de Pombal e a zona Ribeirinha no Cais do Sodré a partir do término da 

estação do Rato da Linha Amarela. 

Este prolongamento visa também a exploração em anel da designada futura Linha Verde ou Linha Circular 

(atuais Linha Verde e troço da Linha Amarela entre o Campo Grande e o Rato) para servir de forma mais 

eficiente esta zona central/sul de Lisboa, pelo que se torna também necessário que na zona da estação do 

Campo Grande, onde as atuais Linhas Amarela e Verde se entrecruzam, se proceda à implanta

novos viadutos de ligação (viaduto VL1 e viaduto VL2), que correspondem ao projeto 

Complementando estas ações, o projeto analisado integrou nesta fase de projeto de execução, as 

intervenções complementares necessárias na parte nascente da estação do Campo Grande, 

(prolongamento do cais da estação em 16,5 m e reforço dos pórticos de fixação 

dos pilares dos viadutos existentes). 

Para além das intervenções de projeto, analisou ainda os estaleiros propostos e desvios de trânsito 

associados à obra, bem como os vários aspetos que a integram do ponto de vista de organização. 

Estas alterações e pormenorizações foram avaliadas no RECAPE para os fatores ambientais

, embora se considere que a avaliação global realizada para o projeto que foi aprovado pela DIA 

 

Os fatores ambientais agora analisados e face às características da zona e do projeto e da

foram a verificação da conformidade com os Instrumentos de Gestão Territorial no 

Ordenamento do Território e Condicionantes, a Geologia, os Solos, o Ruido e 

Vibrações, a Paisagem, o Património e os Aspetos Socioeconómicos Locais.  

conformidade com os Instrumentos de Gestão Territorial, 

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. 

Ao nível dos instrumentos de gestão territorial, nomeadamente o Plano Diretor Municipal de Lisboa, o qual 

cação 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. 
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ETO 

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 

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 

rela entre o Campo Grande e o Rato) para servir de forma mais 

eficiente esta zona central/sul de Lisboa, pelo que se torna também necessário que na zona da estação do 

Campo Grande, onde as atuais Linhas Amarela e Verde se entrecruzam, se proceda à implantação de dois 

novos viadutos de ligação (viaduto VL1 e viaduto VL2), que correspondem ao projeto em avaliação no 

Complementando estas ações, o projeto analisado integrou nesta fase de projeto de execução, as 

sárias na parte nascente da estação do Campo Grande, para melhoria da 

m e reforço dos pórticos de fixação 

sou ainda os estaleiros propostos e desvios de trânsito 

associados à obra, bem como os vários aspetos que a integram do ponto de vista de organização.  

para os fatores ambientais mais suscetíveis 

, embora se considere que a avaliação global realizada para o projeto que foi aprovado pela DIA 

Os fatores ambientais agora analisados e face às características da zona e do projeto e das novas 

foram a verificação da conformidade com os Instrumentos de Gestão Territorial no 

a Geologia, os Solos, o Ruido e 

conformidade com os Instrumentos de Gestão Territorial, 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.  

Ao nível dos instrumentos de gestão territorial, nomeadamente o Plano Diretor Municipal de Lisboa, o qual 

cação 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 

aplicação à zona do projeto, mantendo-se 
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Ao nível das condicionantes, as mesmas relacionam

(água, saneamento, eletricidade, telecomunica

devidamente restabelecidos ou que o projeto de execução, procurou com as otimizações introduzidas na 

localização de pilares, não afetar (caso de uma adutora, um coletor de saneamento e a ciclovia).

Na Geologia avalia-se o projeto e as alterações de projeto em função das informações mais pormenorizadas 

desta fase quanto aos estudos de carater geotécnico e prospeção geológica complementar. 

O projeto tem associado intervenções com caráter muito locali

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 apr

EIA, circunscrevendo-se aos pilares previstos para a extensão do tabuleiro da Estação do Campo Grande, em 

cerca de 16,5 m para nascente. Os impactes são assim globalmente não significativos e loc

termos geológicos e os movimentos de terras que se associam às intervenções, têm integração na própria 

obra e os restantes serão conduzidos a destino final autorizado em função das amostragens aos solos que se 

realizaram também nesta fase.  

Nos Solos a avaliação que se realizou e em face também do preconizado na DIA tem por base uma 

amostragem aos solos a movimentar e remover nos locais de intervenção do projeto (locais dos pilares) 

assegurando que os mesmos, para além da sua incorporação em obr

adequado em termos dos volumes sobrantes. 

Ao nível do Ruido e Vibrações 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 

minimização e os programas de monitorização que deverão ser implementados em cada uma das fases.

Foi também realizada uma nova campanha de medições de ruido e vibrações, conforme solicitado na DIA, de 

modo a colmatar a insuficiente caracterização realizada no EIA e que teve em conta as novas áreas de 

intervenção a nascente da estação do Campo Grande. Esta campanha permite também a avaliação 

devidamente circunstanciada dos impactes e identificação de eventuais acréscimos de ruí

se introduzam na zona.   

O estudo de ruído e vibrações da fase de construção desenvolve

que o ruído de obra será pouco significativo na maioria dos locais

mais expostos, maioritariamente nem serão sentido

Prevê-se que a Torre Vicentina (lado nascente) e a zona nascente da

Fernando Curado Ribeiro e Edifício R. Ator António S

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.

 

Ao nível das condicionantes, as mesmas relacionam-se com a presença da rede de infraestruturas públicas 

(água, saneamento, eletricidade, telecomunicações, ciclovia) que constituem serviços afetados e que são 

devidamente restabelecidos ou que o projeto de execução, procurou com as otimizações introduzidas na 

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 

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 

se aos pilares previstos para a extensão do tabuleiro da Estação do Campo Grande, em 

cerca de 16,5 m para nascente. Os impactes são assim globalmente não significativos e loc

termos geológicos e os movimentos de terras que se associam às intervenções, têm integração na própria 

obra e os restantes serão conduzidos a destino final autorizado em função das amostragens aos solos que se 

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.  

e em face também do preconizado na DIA são realizados estudos de ruido e 

de vibrações, quer para a fase de construção, quer para fase de exploração e foram definidas as medidas de 

minimização e os programas de monitorização que deverão ser implementados em cada uma das fases.

Foi também realizada uma nova campanha de medições de ruido e vibrações, conforme solicitado na DIA, de 

ciente caracterização realizada no EIA e que teve em conta as novas áreas de 

intervenção a nascente da estação do Campo Grande. Esta campanha permite também a avaliação 

devidamente circunstanciada dos impactes e identificação de eventuais acréscimos de ruí

O estudo de ruído e vibrações da fase de construção desenvolve-se no cumprimento da DIA, 

que o ruído de obra será pouco significativo na maioria dos locais e que os níveis de vibração

ioritariamente nem serão sentidos, não causando incomodidade ou quaisquer 

se que a Torre Vicentina (lado nascente) e a zona nascente da estação do Campo Grande 

Fernando Curado Ribeiro e Edifício R. Ator António Silva), tenham valores de ruído acima dos 65 dB

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. 
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se com a presença da rede de infraestruturas públicas 

ções, ciclovia) que constituem serviços afetados e que são 

devidamente restabelecidos ou que o projeto de execução, procurou com as otimizações introduzidas na 

localização de pilares, não afetar (caso de uma adutora, um coletor de saneamento e a ciclovia). 

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.  

zado sobre as formações geológicas e que são 

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

esentam impactes semelhantes aos já previstos e avaliados no 

se aos pilares previstos para a extensão do tabuleiro da Estação do Campo Grande, em 

cerca de 16,5 m para nascente. Os impactes são assim globalmente não significativos e localizados em 

termos geológicos e os movimentos de terras que se associam às intervenções, têm integração na própria 

obra e os restantes serão conduzidos a destino final autorizado em função das amostragens aos solos que se 

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) 

a, tenham também o destino final 

e em face também do preconizado na DIA são realizados estudos de ruido 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 

ciente caracterização realizada no EIA e que teve em conta as novas áreas de 

intervenção a nascente da estação do Campo Grande. Esta campanha permite também a avaliação 

devidamente circunstanciada dos impactes e identificação de eventuais acréscimos de ruído e vibrações que 

se no cumprimento da DIA, concluindo-se 

e que os níveis de vibração, nos edifícios 

quaisquer danos. 

estação do Campo Grande (Edifício R. 

ilva), tenham valores de ruído acima dos 65 dB(A), valor 

máximo estabelecido na DIA, no entanto apenas no caso da Torre Vicentina isso será resultado do ruído de 
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Não se preveem quaisquer medidas de 

essencial que em termos de obra se cumpram os horários estabelecidos na DIA

decorrem durante o período diurno (7h

adequados para a execução da obra

atuar com a definição das medidas complementares eventualmente necessárias. 

Importa neste âmbito referir, uma importante medida na organizaçã

da área de estaleiro aprovada pela DIA, junto à 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 áreas de estaleiro, com 

a devida reposição no final da obra). 

Para a fase de exploração, o estudo de acondicionamento acústico 

também desenvolvidos no cumprimento da DIA

envolventes à linha, mostra não haver impactes com significado para 

do projeto, respeitando-se os limites legais para o ruí

introdução de materiais anti-vibráteis na via 

nos edifícios envolventes à linha) 

recetores sensíveis mais próximos (Torre Vicentina e Escola Alemã). 

sensivelmente, a partir da Avenida Padre Cru

Pires. 

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 interfa

urbanizado, com a presença de várias infraestruturas do metropolitano a desenvolver

onde os novos viadutos não se encontram dissonantes. Idêntica situação se verifica com as novas 

intervenções agora propostas, de prolongamento da estação do Campo Grande para nascente, onde esta 

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 homoge

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 a transplantar, estes últimos a 

cargo da Câmara de Lisboa.  

  

 

ão se preveem quaisquer medidas de minimização nesta fase, 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 que sejam utilizados os equipamentos 

para a execução da obra. A monitorização prevista deve acompanhar a evolução da situação e 

atuar com a definição das medidas complementares eventualmente necessárias.  

Importa neste âmbito referir, uma importante medida na organização da obra, correspondente à ocupação 

da área de estaleiro aprovada pela DIA, junto à 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 

mos (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 áreas de estaleiro, com 

a devida reposição no final da obra).  

o estudo de acondicionamento acústico e de isolamento 

no cumprimento da DIA e para limitar os níveis de vibração e ruído nos edifícios 

, mostra não haver impactes com significado para a envolvente, decorrente da exploração 

se os limites legais para o ruído e os valores admissíveis para as vibrações por via 

vibráteis na via (sistema de isolamento para limitar os níveis de vibração e

nos edifícios envolventes à linha) e por uma cobertura com proteção acústica do novo viaduto VL2 junto ao 

recetores sensíveis mais próximos (Torre Vicentina e Escola Alemã). Esta cobertura será instalada, 

sensivelmente, a partir da Avenida Padre Cruz (até à entrada da linha no solo, junto à rua Francisco Lucas 

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 

de prolongamento da estação do Campo Grande para nascente, onde esta 

expansão da estação (16,5 m), se faz de forma aérea, no prolongamento do existente e tal como atualmente 

de forma aérea e é diminuta e pouco impactante visualmente, sendo mantida a homoge

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 

révio e já articulado com a CML, quanto aos exemplares a manter, a abater e a transplantar, estes últimos a 
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minimização nesta fase, para além do indicado na DIA, sendo assim 

, garantindo que as obras só 

sejam utilizados os equipamentos previstos e mais 

A monitorização prevista deve acompanhar a evolução da situação e 

 

o da obra, correspondente à ocupação 

da área de estaleiro aprovada pela DIA, junto à 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 

mos (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 áreas de estaleiro, com 

isolamento da via do projeto, 

e para limitar os níveis de vibração e ruído nos edifícios 

a envolvente, decorrente da exploração 

do e os valores admissíveis para as vibrações por via da 

(sistema de isolamento para limitar os níveis de vibração e ruído 

do novo viaduto VL2 junto ao 

Esta cobertura será instalada, 

z (até à entrada da linha no solo, junto à rua Francisco Lucas 

impactes previstos na paisagem local são considerados, e como já avaliados no EIA, 

ce de transportes em meio 

urbanizado, com a presença de várias infraestruturas do metropolitano a desenvolver-se de forma aérea e 

onde os novos viadutos não se encontram dissonantes. Idêntica situação se verifica com as novas 

de prolongamento da estação do Campo Grande para nascente, onde esta 

expansão da estação (16,5 m), se faz de forma aérea, no prolongamento do existente e tal como atualmente 

de forma aérea e é diminuta e pouco impactante visualmente, sendo mantida a homogeneidade com os 

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 

révio e já articulado com a CML, quanto aos exemplares a manter, a abater e a transplantar, estes últimos a 
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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 ja

CML para o baldio onde de localiza o estaleiro social terá de ser adaptado por esta entidade em função da 

nova rampa de acesso à garagem da Torre Vicentina (lado norte do edifício) a partir da Estada de Telheiras.

Ao nível do Património procedeu-se à realização do estudo 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 s

significado.  

A atualização da situação de referência conclui, tal como no EIA, não existir impactes sobre o património 

classificado. Também na nova área de intervenção a nascente da Estação do Campo Grande, não se i

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 do Campo Grande e que abarca também os pilares dos viadutos ex

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

sejam protegidos quanto às ações de obra;

ser reposto conforme o existente. No caso dos azulejos que integram o interior da estação do Campo 

Grande, o alargamento da atual porta da sala de baterias, que não tendo qualquer afetação dir

mesmos, será todavia acompanhada pelo Acompanhamento Arqueológico da Obra.

Os Aspetos Socioeconómicos Locais foram avaliados

nível do projeto e também em termos da fase de construção, de modo a

obra em articulação com a minimização 

segurança nas acessibilidades rodoviárias

estaleiro e de obra serão vedadas. 

As áreas para estaleiro foram assim ajustada

 Encerramento do Ramo de Saída Av.ª Padre Cruz / Estrada de Telheiras para acesso direto ao estaleiro e 

zona de obra dos viadutos. Esta situa

 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 terr

área isolada do trânsito e dos acessos pedonais, normalmente usados por pessoas externas à obra

 

Os exemplares arbóreos e arbustivos que são afetados pelos estaleiros propostos em torno do nó da Av. 

diações 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 

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, atualizando a 

situação de referência, prospetando de forma sistemática a área do projeto aprovado e das novas áreas de 

intervenção, bem como das áreas de estaleiro propostas, não se tendo detetado quaisquer impactes com 

A atualização da situação de referência conclui, tal como no EIA, não existir impactes sobre o património 

Também na nova área de intervenção a nascente da Estação do Campo Grande, não se i

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 do Campo Grande e que abarca também os pilares dos viadutos ex

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 

ser reposto conforme o existente. No caso dos azulejos que integram o interior da estação do Campo 

Grande, o alargamento da atual porta da sala de baterias, que não tendo qualquer afetação dir

mesmos, será todavia acompanhada pelo Acompanhamento Arqueológico da Obra. 

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. Refira-se que todas as áreas de 

assim ajustadas e otimizadas para essa minimização de impactes, com:

Encerramento do Ramo de Saída Av.ª Padre Cruz / Estrada de Telheiras para acesso direto ao estaleiro e 

Esta situação 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 a trafego de pesados (Av. Padre 

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
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Os exemplares arbóreos e arbustivos que são afetados pelos estaleiros propostos em torno do nó da Av. 

diações 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 

rdim 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, atualizando a 

situação de referência, prospetando de forma sistemática a área do projeto aprovado e das novas áreas de 

e tendo detetado quaisquer impactes com 

A atualização da situação de referência conclui, tal como no EIA, não existir impactes sobre o património 

Também na nova área de intervenção a nascente da Estação do Campo Grande, não se identifica 

O Relatório Patrimonial elaborado nesta fase de projeto integra, contudo, como elemento de património, o 

conjunto azulejar da Estação do Campo Grande e que abarca também os pilares dos viadutos existentes, a 

nascente e a poente, e onde face às intervenções da obra e do projeto se propõem medidas para a sua 

se que os pilares e os azulejos existentes 

qualquer situação de afetação de algum azulejo em obra, deverá 

ser reposto conforme o existente. No caso dos azulejos que integram o interior da estação do Campo 

Grande, o alargamento da atual porta da sala de baterias, que não tendo qualquer afetação direta dos 

nesta fase face às otimizações globais introduzidas ao 

estabelecer uma organização de 

dos usos da zona e minimização das perturbações e 

se que todas as áreas de 

para essa minimização de impactes, com: 

Encerramento do Ramo de Saída Av.ª Padre Cruz / Estrada de Telheiras para acesso direto ao estaleiro e 

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 a trafego de pesados (Av. Padre 

as, elementos de betão armado, etc. no viaduto VL2, numa 

área isolada do trânsito e dos acessos pedonais, normalmente usados por pessoas externas à obra; 
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 Dispor, pelo uso deste ramo

de obra. Permitirá a deslocação de equipamentos e materiais, necessários à construção da obra, de 

forma direta evitando/minimizando 

escolares existentes (Escola Alemã e Colégio Mira Rio) e com 

Com a abertura do Novo Terminal Rodoviário a utilização atual deste ramo como área de 

parqueamento dos autocarros deixa de ocorrer

propõe, durante o período de obra e por questões

parqueamento de 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 en

à zona Norte desse Terminal, situação comprovada com estudo de trafego, conforme solicitação da 

CML, quantificando os impactes associados

nos dias de semana e a 1 minuto aos sábados, considerando em ambos os casos as horas de ponta de 

manhã e de tarde).  

Com este encerramento, na Estrada de Telheiras (zona mais a Norte do VL2) garante

pedonal e de uma ciclovia na atual estrada 

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

Devido aos trabalhos para a realização do pilar central na Av. Padre Cruz 

reduzir o número de vias de cada uma das faixas de rodagem da avenida, 

do trânsito, enquanto decorrem os vários trabalhos previstos (escavação, demolição de muro existente, 

contenção, estacas, betonagens, etc.).

 Execução dos Viadutos VL2 e

Importa referir que a zona em questão, marcada pela execução do VL1 na sua totalidade, bem como 

alguns dos pilares e tramos de tabuleiro do VL2, é, numa época mais avançada da obra, indiretamente 

ligada ao desvio de trânsito que se conta ter implantado através do encerramento do ramo do nó da Av. 

Padre Cruz.  

Esta área e após a conclusão das novas obras do Novo Terminal Rodoviário regista bastante afluência 

de pessoas e autocarros, e onde, tendo presente o faseam

será necessário intervir, de uma forma “concentrada”, já que se estará perante fundações com 

 

uso deste ramo, das áreas necessárias para acessos ao estaleiro e para acessos à frente 

e 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.

Com a abertura do Novo Terminal Rodoviário a utilização atual deste ramo como área de 

parqueamento dos autocarros deixa de ocorrer e mesmo que o ramo não fosse encerrado, como se 

propõe, durante o período de obra e por questões de segurança, a utilização deste ramo como área de 

parqueamento de 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 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 

s dias de semana e a 1 minuto aos sábados, considerando em ambos os casos as horas de ponta de 

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 

Devido aos trabalhos para a realização do pilar central na Av. Padre Cruz do viaduto VL2 

uzir o número de vias de cada uma das faixas de rodagem da avenida, mas 

do trânsito, enquanto decorrem os vários trabalhos previstos (escavação, demolição de muro existente, 

contenção, estacas, betonagens, etc.). 

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 

o de trânsito que se conta ter implantado através do encerramento do ramo do nó da Av. 

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 
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das áreas necessárias para acessos ao estaleiro e para acessos à frente 

e obra. Permitirá a deslocação de equipamentos e materiais, necessários à construção da obra, de 

com moradores dos bairros limítrofes e com áreas 

sito em geral na zona. 

Com a abertura do Novo Terminal Rodoviário a utilização atual deste ramo como área de 

mesmo que o ramo não fosse encerrado, como se 

de segurança, a utilização deste ramo como área de 

Além de se verificar que a afluência a este ramo é normalmente reduzida, afigura-se simples encaminhar 

trada do atual Terminal, repondo assim os acessos requeridos 

à zona Norte desse Terminal, situação comprovada com estudo de trafego, conforme solicitação da 

(o aumento do tempo de percurso é inferior a 2 minutos 

s dias de semana e a 1 minuto aos sábados, considerando em ambos os casos as horas de ponta de 

Com este encerramento, na Estrada de Telheiras (zona mais a Norte do VL2) garante-se a circulação 

existente, repondo assim a continuidade harmoniosa de 

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-se a do lado 

do viaduto VL2 será necessário 

mas garantindo a circulação 

do trânsito, enquanto decorrem os vários trabalhos previstos (escavação, demolição de muro existente, 

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 

o de trânsito que se conta ter implantado através do encerramento do ramo do nó da Av. 

Esta área e após a conclusão das novas obras do Novo Terminal Rodoviário regista bastante afluência 

ento e trabalhos a realizar no âmbito da obra, 

será necessário intervir, de uma forma “concentrada”, já que se estará perante fundações com 
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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, p

Do exposto, propõe-se a restrição de entrada/saída na zona Norte do Terminal Rodoviário. Esta situação 

será colmatada, com o encaminhamento dos autocarros, para a zona Sul do Terminal, com acesso direto 

à Av.ª Padre Cruz, e onde passados poucos metros, é 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 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 

Campo Grande. 

 Execução da Ampliação do Cais Nascente da estação 

Durante a fase de construção da ampliação do Cais Nascente, e respetivas instalações, será criado um 

estaleiro de Frente para apoio e proteção da zona, e com ele, um desvio de trânsito, garantindo assim a 

segurança dos transportes públicos e de pessoas na zona, o qual implicará a supressão da faixa de BUS 

na zona dos viadutos. Esta zona de obra será também vedada de forma a garantir a segurança da obra e 

a proteção de terceiros. Refira-se que a paragem de autocarros 

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 de

vias rodoviárias, circulação de peões e passadeiras e ciclovia

faseamento das obras. Em termos das afetações previstas para os utilizadores das linhas de metro atuais, o 

funcionamento da Estação atual não será 

períodos de interdição previstos pelo ML

que preveem períodos sem circulação na linha Campo Gr

Campo Grande-Telheiras (2 meses), mantendo

inversão e estando ainda previsto um autocarro para a ligação 

Em termos 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 aca

de modo a manter a homogeneidade visual. No caso da estação a alteração em si, cais e cobertura 

prolongadas, considera-se com capacidade de ser facilmente absorvida na paisagem urbana e rapidamente 

integrada uma vez que mantem as funcionalidades do espaço. 

 

dimensões importantes, profundas, indiretas, e onde, também, se contará com tabuleiros de gabari 

No ponto de vista da obra, estarão presentes equipamentos pesados (bate-estacas, gruas de rastos, 

equipamentos de terraplenagens, gruas, plataformas de transportes). De igual forma, é uma zona onde 

se irão realizar vários trabalhos de demolições, para ligação entre viadutos novos/existentes.

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 

adre 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 três 

abalhos nesta zona, mas ficando assegurados dois corredores que permitem a circulação de 

pessoas e bicicletas: um entre as escadas e a vedação de obra e o segundo entre as escadas e a Estação 

Execução da Ampliação do Cais Nascente da estação do Campo Grande e respetivas Instalações

Durante a fase de construção da ampliação do Cais Nascente, e respetivas instalações, será criado um 

estaleiro de Frente para apoio e proteção da zona, e com ele, um desvio de trânsito, garantindo assim a 

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 

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 

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 

não será interferido durante a construção em geral, refer

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

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 

se com capacidade de ser facilmente absorvida na paisagem urbana e rapidamente 

ntem as funcionalidades do espaço.  
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dimensões importantes, profundas, indiretas, e onde, também, se contará com tabuleiros de gabari 

estacas, gruas de rastos, 

equipamentos de terraplenagens, gruas, plataformas de transportes). De igual forma, é uma zona onde 

ara 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 

adre 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 

abalhos 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 

do Campo Grande e respetivas Instalações 

Durante a fase de construção da ampliação do Cais Nascente, e respetivas instalações, será criado um 

estaleiro de Frente para apoio e proteção da zona, e com ele, um desvio de trânsito, garantindo assim a 

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 

existente nesta zona foi já deslocalizada 

no âmbito da Modernização do Interface do Campo Grande, bem como a praça de táxis na rua Cipriano 

svios e condicionamentos previstos e das 

e os novos percursos de acordo com o 

das afetações previstas para os utilizadores das linhas de metro atuais, o 

, 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 

bamento idênticos aos existentes, 

de modo a manter a homogeneidade visual. No caso da estação a alteração em si, cais e cobertura 

se com capacidade de ser facilmente absorvida na paisagem urbana e rapidamente 
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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

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 

consonância com os existentes. 

Relativamente à nova zona de intervenção a nascente da estação do Campo Grande as alterações na estação 

com o prolongamento do cais constitui um impacte localizado e absorvível do ponto de vista visual tendo 

em conta a curta extensão (16,5 m que se desenvolvem no essencial aer

Rua Cipriano Dourado, exceção à área do pilar), o uso de materiais de acabamento idênticos ao da estação 

existente mantendo as funções dos elementos constituintes, como são a forma de desenvolvimento do cais e 

as escadas de acesso à estação.  

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

impactes (perturbações temporárias do ambiente sonoro e vibrático sobre as zonas habitadas ou com 

circulação de pessoas em maior escala e ainda ao nível das circulações (rodoviárias e pedonais) e que são 

impactes temporários e minimizados pelas ações de obra) e a sua localização (rece

extremos poente e nascente da zona de intervenção e ainda ao novo Terminal Rodoviário, temporariamente 

ocupado na sua parte norte e com um desvio de trânsito no acesso das camionetas de passageiros ao 

mesmo) 

Salientam-se os principais efeitos 

otimização e melhoria da rede do Metropolitano de Lisboa e do serviço prestado aos utentes. 

 

 

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-

o de pórticos que incide no extremo do parque de estacionamento existente, propriedade da CML e 

concessionado à Empark, haverá uma afetação de seis lugares de estacionamento (incluindo 4 de 

deficientes), sendo esta área alvo de expropriação pelo ML em face do interesse púbico do metropolitano. 

Em fase de exploração e para além dos impactes positivos já identificados no EIA e que justificam o projeto, 

os impactes negativos são minimizados pelas medidas de projeto introduzidas, em particular 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 

zona de intervenção a nascente da estação do Campo Grande as alterações na estação 

com o prolongamento do cais constitui um impacte localizado e absorvível do ponto de vista visual tendo 

em conta a curta extensão (16,5 m que se desenvolvem no essencial aereamente sobre o passeio poente da 

Rua Cipriano Dourado, exceção à área do pilar), o uso de materiais de acabamento idênticos ao da estação 

existente mantendo as funções dos elementos constituintes, como são a forma de desenvolvimento do cais e 

 

negativos mantêm-se como previsto no EIA, tendo um caráter confinado e 

temporário e os impactes mais significativos, como são os relacionados com a perturbação do território e 

de um conjunto alargado de medidas de minimização ao nível do próprio 

projeto e da organização da obra e do seu funcionamento.  

Síntese de Impactes que a seguir se apresenta encontram-se sistematizados o tipo de 

árias do ambiente sonoro e vibrático sobre as zonas habitadas ou com 

circulação de pessoas em maior escala e ainda ao nível das circulações (rodoviárias e pedonais) e que são 

impactes temporários e minimizados pelas ações de obra) e a sua localização (rece

extremos poente e nascente da zona de intervenção e ainda ao novo Terminal Rodoviário, temporariamente 

ocupado na sua parte norte e com um desvio de trânsito no acesso das camionetas de passageiros ao 

feitos 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. 

 

  pág. 47/52 

As intervenções nos pórticos dos tabuleiros existentes que se traduzem no fecho da abertura entre pilares, 

-se que no caso do segundo 

o 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 

do interesse púbico do metropolitano.  

Em fase de exploração e para além dos impactes positivos já identificados no EIA e que justificam o projeto, 

os impactes negativos são minimizados pelas medidas de projeto introduzidas, em particular as relacionadas 

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 

zona de intervenção a nascente da estação do Campo Grande as alterações na estação 

com o prolongamento do cais constitui um impacte localizado e absorvível do ponto de vista visual tendo 

eamente 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 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 

de um conjunto alargado de medidas de minimização ao nível do próprio 

se sistematizados o tipo de 

árias do ambiente sonoro e vibrático sobre as zonas habitadas ou com 

circulação de pessoas em maior escala e ainda ao nível das circulações (rodoviárias e pedonais) e que são 

impactes temporários e minimizados pelas ações de obra) e a sua localização (recetores sensíveis dos 

extremos poente e nascente da zona de intervenção e ainda ao novo Terminal Rodoviário, temporariamente 

ocupado na sua parte norte e com um desvio de trânsito no acesso das camionetas de passageiros ao 

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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Figura 12 – Síntese de Impactes 
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6. MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO E PLANOS DE 

No Projeto de Execução foram consideradas as várias medidas propostas na DIA, traduzidas na realização de 

estudos e projetos que de form

analisou.  

Para a fase de construção, e dando também cumprimento ao indicado na DIA, foram definidas medidas de 

minimização específicas que integram o Plano de Acompanhamento Ambiental de Obra, de forma a serem 

aplicadas pelo Empreiteiro (Anexo 10.1

As medidas relativas à fase de construção foram divididas de acordo com alguns períodos de trabalho da 

obra e com algumas situações que merecem um cuidado especial, no sentido de facilitar a sua compreensão 

e aplicação. A sua apresentação

nomeadamente, as condicionantes existentes à localização do estaleiro e acessos de obra, as condicionantes 

ao funcionamento do estaleiro e acessos

Foram ainda definidos os programas de m

asseguram a continuidade da avaliação dos impactes do troço do metro em análise e dão cumprimento à

indicação da DIA. Os programas d

construção e de exploração.  

Os programas elaborados asseguram o cumprimento do disposto na Portaria n.º 395/2015, de 4 de 

novembro, tendo para cada um destes descritores sido definidos os parâmetros a monitorizar, os locais e 

frequência de amostragem, as técnicas e métodos de análise e a periodicidade dos relatórios. A sua 

apresentação consta de um anexo específico

 

 

  

 

MIZAÇÃO E PLANOS DE MONITORIZAÇÃO AMBIENTAL

No Projeto de Execução foram consideradas as várias medidas propostas na DIA, traduzidas na realização de 

estudos e projetos que de forma integrada contribuem para a sua adequada implantação

Para a fase de construção, e dando também cumprimento ao indicado na DIA, foram definidas medidas de 

minimização específicas que integram o Plano de Acompanhamento Ambiental de Obra, de forma a serem 

Anexo 10.1 do volume Anexos do RECAPE).  

As medidas relativas à fase de construção foram divididas de acordo com alguns períodos de trabalho da 

obra e com algumas situações que merecem um cuidado especial, no sentido de facilitar a sua compreensão 

e aplicação. A sua apresentação faz-se num volume específico em anexo ao RECAPE e nelas se incluem, 

nomeadamente, as condicionantes existentes à localização do estaleiro e acessos de obra, as condicionantes 

ao funcionamento do estaleiro e acessos. 

Foram ainda definidos os programas de monitorização com vista ao controlo dos aspetos ambientais que 

asseguram a continuidade da avaliação dos impactes do troço do metro em análise e dão cumprimento à

Os programas de monitorização incidem sobre o Ruido e as Vibrações

Os programas elaborados asseguram o cumprimento do disposto na Portaria n.º 395/2015, de 4 de 

novembro, tendo para cada um destes descritores sido definidos os parâmetros a monitorizar, os locais e 

, as técnicas e métodos de análise e a periodicidade dos relatórios. A sua 

onsta de um anexo específico do RECAPE (Anexo 9 do volume Anexos
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TAL 

No Projeto de Execução foram consideradas as várias medidas propostas na DIA, traduzidas na realização de 

implantação, como atrás se 

Para a fase de construção, e dando também cumprimento ao indicado na DIA, foram definidas medidas de 

minimização específicas que integram o Plano de Acompanhamento Ambiental de Obra, de forma a serem 

As medidas relativas à fase de construção foram divididas de acordo com alguns períodos de trabalho da 

obra e com algumas situações que merecem um cuidado especial, no sentido de facilitar a sua compreensão 

se num volume específico em anexo ao RECAPE e nelas se incluem, 

nomeadamente, as condicionantes existentes à localização do estaleiro e acessos de obra, as condicionantes 

onitorização com vista ao controlo dos aspetos ambientais que 

asseguram a continuidade da avaliação dos impactes do troço do metro em análise e dão cumprimento à 

e monitorização incidem sobre o Ruido e as Vibrações, nas fases de 

Os programas elaborados asseguram o cumprimento do disposto na Portaria n.º 395/2015, de 4 de 

novembro, tendo para cada um destes descritores sido definidos os parâmetros a monitorizar, os locais e 

, as técnicas e métodos de análise e a periodicidade dos relatórios. A sua 

Anexos do RECAPE). 
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7. CONCLUSÕES 

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, estendendo

num corredor N-S, entre o Marquês de Pombal e a zona Ribeirinha no Cais do Sodré a partir do término da 

estação do Rato da Linha Amarela. 

Este prolongamento visa também a exploração em anel da designada futura Linha Verde ou Linha Circular 

(atuais Linha Verde e troço da Linha Amarela entre o Campo Grande e o Rato) para servir de forma mais 

eficiente esta zona central/sul de Lisboa, pelo que se torna também necessário que na zona da estação do 

Campo Grande, onde as atuais Linhas Amarela e Verde se entrecruzam, se proceda à implantação de dois 

novos viadutos de ligação (viaduto VL1 e viaduto VL2), que correspondem ao projeto em a

presente RECAPE. 

Complementando estas ações, o projeto analisado integrou nesta fase de projeto de execução, as 

intervenções complementares necessárias na parte nascente da estação do Campo Grande, 

operação geral do sistema (prolongamento do cais da estação em 16,5m e reforço dos pórticos de fixação 

dos pilares dos viadutos existentes). 

Para além das intervenções de projeto, analisou ainda os estaleiros propostos e desvios de trânsito 

associados à obra, bem como os vários aspeto

No RECAPE descreveram-se assim as principais caracter

efetuados para demonstração da sua conformidade com a DIA. Foram nomeadamente elaborados todos os 

projetos específicos que asseguram a adequada implantação do projeto, bem como realizada uma avaliação 

de impactes especifica em face das alterações preconizadas e do tempo decorrido desde as anteriores 

avaliações.  

O RECAPE desenvolveu e sistematizou ainda as 

de Acompanhamento Ambiental em Obra

Empreiteiro.  

Foi também proposto para a fase de construção e exploração um Plano de Monitorização Ambienta

relação ao Ruido 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 d

minimização de impacte propostas para a fase de construção e de exploração, a implementação do Plano de 

Acompanhamento Ambiental em Obra e o Plano de Monitorização Ambiental asseguram a minimização de 

impactes desejada e a conformidade do Projeto de Exec

 

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, estendendo

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 

(atuais Linha Verde e troço da Linha Amarela entre o Campo Grande e o Rato) para servir de forma mais 

sboa, pelo que se torna também necessário que na zona da estação do 

Campo Grande, onde as atuais Linhas Amarela e Verde se entrecruzam, se proceda à implantação de dois 

novos viadutos de ligação (viaduto VL1 e viaduto VL2), que correspondem ao projeto em a

Complementando estas ações, o projeto analisado integrou nesta fase de projeto de execução, as 

intervenções complementares necessárias na parte nascente da estação do Campo Grande, 

olongamento do cais da estação em 16,5m e reforço dos pórticos de fixação 

Para além das intervenções de projeto, analisou ainda os estaleiros propostos e desvios de trânsito 

associados à obra, bem como os vários aspetos que a integram do ponto de vista de organização. 

se assim as principais características do projeto e apresentaram

efetuados para demonstração da sua conformidade com a DIA. Foram nomeadamente elaborados todos os 

tos específicos que asseguram a adequada implantação do projeto, bem como realizada uma avaliação 

de impactes especifica em face das alterações preconizadas e do tempo decorrido desde as anteriores 

O RECAPE desenvolveu e sistematizou ainda as medidas de minimização que são parte integrante do Plano 

hamento Ambiental em Obra, de forma a serem obrigatoriamente implementadas pelo 

Foi também proposto para a fase de construção e exploração um Plano de Monitorização Ambienta

, 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 d

minimização de impacte propostas para a fase de construção e de exploração, a implementação do Plano de 

Acompanhamento Ambiental em Obra e o Plano de Monitorização Ambiental asseguram a minimização de 

impactes desejada e a conformidade do Projeto de Execução com as condições estabelecidas na DIA.
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az 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 

(atuais Linha Verde e troço da Linha Amarela entre o Campo Grande e o Rato) para servir de forma mais 

sboa, pelo que se torna também necessário que na zona da estação do 

Campo Grande, onde as atuais Linhas Amarela e Verde se entrecruzam, se proceda à implantação de dois 

novos viadutos de ligação (viaduto VL1 e viaduto VL2), que correspondem ao projeto em avaliação no 

Complementando estas ações, o projeto analisado integrou nesta fase de projeto de execução, as 

intervenções complementares necessárias na parte nascente da estação do Campo Grande, para melhoria da 

olongamento do cais da estação em 16,5m e reforço dos pórticos de fixação 

Para além das intervenções de projeto, analisou ainda os estaleiros propostos e desvios de trânsito 

s que a integram do ponto de vista de organização.  

e apresentaram-se os estudos 

efetuados para demonstração da sua conformidade com a DIA. Foram nomeadamente elaborados todos os 

tos específicos que asseguram a adequada implantação do projeto, bem como realizada uma avaliação 

de impactes especifica em face das alterações preconizadas e do tempo decorrido desde as anteriores 

medidas de minimização que são parte integrante do Plano 

, de forma a serem obrigatoriamente implementadas pelo 

Foi também proposto para a fase de construção e exploração um Plano de Monitorização Ambiental em 

, 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 para a fase de construção e de exploração, a implementação do Plano de 

Acompanhamento Ambiental em Obra e o Plano de Monitorização Ambiental asseguram a minimização de 

ução com as condições estabelecidas na DIA. 


