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PARECER TÉCNICO SOBRE O 

PLANO DE PORMENOR EM MODALIDADE SIMPLIFICADA –  

PROJECTO URBANO DO CENTRO DE CONGRESSOS DE LISBOA 

 

1 – Introdução  

Em resposta à informação solicitada por e-mail por parte da Divisão de 

Controlo e Instrumentos de Planeamento (DCIP), do Departamento de 

Planeamento Urbano (DPU), a 18 de Julho de 2008, para que o 

Departamento de Protecção Civil (DPC) se prenuncie em termos do Plano de 

Pormenor em Modalidade Simplificada do Projecto Urbano do Centro de 

Congressos de Lisboa, no que se refere aos pontos: “identificar alguns dos 

riscos e vulnerabilidades subjacentes a esta locali zação, 

designadamente no que se refere a inundação por tem poral, incêndio 

urbano e acidente com transporte de matérias perigo sas, coadunando-

se com as normativas legais específicas aplicáveis a cada um dos 

riscos identificados ;” e “incluir Planta de caracterização dos Riscos e 

Vulnerabilidades, subjacentes à localização do Plan o de Pormenor, em 

consonância com o estabelecido no Regulamento neste  âmbito ;” 

compete a este serviço informar da existência de um artigo no actual 

Regulamento do Plano Director Municipal (PDM), ligado com a prevenção 

das situações de risco que se possam constituir em acidentes graves ou 

catástrofes, na cidade de Lisboa. Trata-se do artigo 26º, que se encontra 

associado ao risco Sísmico e que recentemente foi alvo de uma revisão por 

parte do departamento, para integrar a futura versão deste documento. 
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No entanto, de acordo com estudos desenvolvidos pelo departamento é 

possível identificar para a área em estudo, outras situações de risco e 

vulnerabilidades, nomeadamente a inundação por temporal, acidente com 

aeronave e transporte de matérias perigosas. 

2 - Localização  

O Plano de Pormenor em Modalidade Simplificada, do Projecto Urbano do 

Centro de Congressos de Lisboa, localiza-se na freguesia de Alcântara, 

sendo delimitado a Sul pela Avenida da Índia, a Ocidente pela Rua Mécia 

Mouzinho de Albuquerque a Norte, pela Rua da Junqueira, Travessa do 

Conde da Ribeira e a Rua da Academia de Santo Amaro e a Este, pela 

Travessa do Pinto, Rua Manuel Maria Viana e Travessa da Galé (Figura 1). 

 

Em termos de ocupação do solo, o projecto em estudo integra as seguintes 

instalações: Centro de Congressos de Lisboa, AIP, Centros de Formalidades 
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das Empresas, Estacionamento Subterrâneo da Praça das Indústrias, 

Associação de Música - Educação e Cultura da Orquestra Metropolitana de 

Lisboa e o Palacete da Ribeira Grande. 

Como novos usos, estão previstos a construção de uma unidade hoteleira, a 

nascente da Cordoaria Nacional e a reconversão do Palácio Condes da 

Ribeira Grande, em hotel e museu 

3 – Identificação de Riscos e Vulnerabilidades  

3.1 - Risco Sísmico 

Em termos geológicos, a área em estudo é coberta por terrenos do Complexo 

Vulcânico de Lisboa, encontrando-se recoberta por uma sequência de 

aluviões e aterros (Figura 2) que são especialmente favoráveis, a fenómenos 

de amplificação de efeitos sísmicos.  

(Moitinho de Almeida, 1986) 
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Em termos de risco sísmico, esta área é classificada como zona de 

vulnerabilidade muito alta (Figura 3), exceptuando-se o espaço localizado a 

Norte da Rua da Junqueira, que é classificado de baixa sismicidade. No 

entanto, toda esta área está situada na designada “Área Crítica de Risco 

Sísmico” (Figura 4), que coincide com a zona da cidade que, para os 

diferentes sismos plausíveis, sistematicamente produziam maior impacto em 

termos de edifícios com danos moderados a graves e, consequentemente, 

maiores danos humanos (mortos e feridos). Estas “Áreas Críticas” constam 

do “Plano de Emergência” para o Município de Lisboa, concluído em 2001.  
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Os trabalhos que conduziram à definição das “Áreas Críticas” foram de 

diversa índole, cobrindo aspectos da sismicidade histórica com as suas 

características de localização epicentral, magnitude, propagação de ondas e 

isossistas, os efeitos dos solos, o comportamento do edificado e a dinâmica 

da população. Este conceito teve em vista a preparação para a Emergência 

nos seus aspectos de actuação imediatamente após a ocorrência de um 

sismo.  

3.2 – Risco de Inundação por Temporal 

A área de implantação do projecto em estudo, encontra-se vulnerável ao 

risco de inundação por temporal, ou seja, é provável ocorrerem inundações 

neste local, em momentos de queda de fortes precipitações intensas e que 

podem ser agravados, se coincidirem com a hora de “preia-mar”. Como área 

mais vulnerável, individualiza-se o corredor compreendido entre a Rua da 

Junqueira, Travessa do Conde da Ribeira, Travessa da Guarda e Praça das 

Indústrias (Figura 5).  
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Contribuem para este cenário diversos factores locais, dos quais são de 

destacar os seguintes: 

� o efeito de maré directo (Figura 5); 

� a classificação como sistema húmido, onde através da simulação do 

modelo hidrológico1 são visíveis troços de linhas de água (Figura 6); 

� o fraco de declive (inferior a 2º), no qual os valores máximos localizam-

se a parte Norte (10 a 12º) - Figura 7;  

� a baixa altitude com, com valores compreendidos entre os 0 e os 5m, 

com excepção para o extremo Nordeste, onde os máximos atingem 

valores inferiores a 20m (Figura 8),  

� a constituição da área por aluviões e aterros; 

� as dificuldades de funcionamento da rede de saneamento, cujos 

colectores apresentam pouca variação na saída de água para o Tejo. 

                                                 
1 - Esta necessidade em simular o traçado primitivo da rede é explicada, pelo facto de 

actualmente e salvo raras excepções, nenhuma das linhas de água serem visíveis.  
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Convém realçar que a área em estudo em termos de saneamento, está 

integrada na bacia de Alcântara a qual coincide com a maior bacia de Lisboa. 

Nesta zona, a rede de saneamento é maioritariamente constituída por 1 

sistema de colectores unitários que drenam simultaneamente águas residuais 

domésticas e pluviais, de acordo com o princípio do escoamento com 

superfície livre, ou seja, o do encaminhamento das águas de cotas superiores 

para cotas inferiores, desde que não sofram a interferência do efeito de maré. 

Simultaneamente, parte deste espaço dispõe de colectores pluviais e é 

servido pelo interceptor de Algés-Alcântara. Este interceptor é responsável 

por conduzir até à ETAR de Alcântara, todos os caudais de águas residuais 

produzidos pelas pequenas bacias que se concentram na área compreendida 

entre Algés e Alcântara.  

Pela leitura da figura 5 é possível inventariar quais os troços da rede de 

colectores que poderão ser mais problemáticos, por se localizarem em áreas 

de maior vulnerabilidade ao risco de inundação. 

3.3 – Outras situações  

O transporte de mercadorias perigosas é uma realidade que não pode ser 

ignorada na cidade de Lisboa, tanto pelas necessidades do seu 

abastecimento interno, como pela sua situação geográfica, sendo ponto de 

passagem de inúmeros produtos perigosos, que são transportados das mais 

diversas formas: transporte marítimo, transporte rodoviário, transporte 

ferroviário, transporte aéreo e, num caso ou outro, transporte fluvial. 

A definição de zonas de maior ou menor risco, no caso dos transportes de 

mercadorias perigosas, encerra alguma dificuldade, pois sendo a mobilidade 

uma das suas características principais, a probabilidade de ocorrência de um 

acidente deste tipo, pode praticamente estender-se a toda a cidade. No 
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entanto, para a área em estudo são de referir alguns locais, por poderem 

apresentar, situações de risco específicos (Figura 9):  

� as bombas de gasolina da CARRIS, localizada na Rua Primeiro de 

Maio e do RSB, presente na Rua Filinto Elíseo; 

� o cais de Alcântara, considerado um entreposto importante no 

transporte e armazenamento de mercadorias perigosas; 

� a linha de Cintura do Norte de ligação Alcântara Terra/Alcântara Mar. 

São consideradas mercadorias perigosas as substâncias ou preparações que 

devido à sua inflamabilidade, ecotoxicidade, corrosividade ou radioactividade, 

por meio de derrame, emissão, incêndio ou explosão podem provocar 

situações com efeitos negativos para o Homem e para o Ambiente. 

 

Os riscos de um acidente industrial grave estão directamente ligados, não só 

ao tipo, dimensão e processo de fabrico, como também à utilização, 

transformação e armazenamento de determinadas substâncias perigosas.  
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No caso concreto, a área em estudo não é considerada como zona de risco 

industrial. Como potencial fonte de risco na área envolvente ao projecto em 

apreciação, individualiza-se o armeiro situado na Calçada de Santo Amaro 

(Figura 9). Genericamente, a prevenção destes riscos e a limitação das suas 

consequências exigiu a elaboração de legislação impondo condições nas 

diferentes áreas que lhe são afectas (Decreto-Lei nº 164/01 de 23 de Maio, 

que transpõe para o direito interno a Directiva 96/82/CE, comummente 

designada por Directiva de Seveso II). 

Da leitura da informação contida na Figura 9 importa realçar que a área em 

estudo, está situada no interior do corredor de aproximação de aeronaves ao 

Aeroporto da Portela. 



 
DIRECÇÃO MUNICIPAL DE PROTECÇÃO CIVIL, SEGURANÇA E TRÁFEGO 

 
DEPARTAMENTO DE PROTECÇÃO CIVIL 

 

 
 
CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA – DIRECÇÃO MUNICIPAL DE PROTECÇÃO CIVIL, SEGURANÇA E 
TRÁFEGO – DEPARTAMENTO DE PROTECÇÃO CIVIL  
RUA CARDEAL SARAIVA 1070-045 LISBOA - TEL. 21-782.5 2.00 - FAX. 21- 726.85.89 

EMAIL: smpc@cm-lisboa.pt 

 

12 

4 – Recomendações  

4.1 – Risco Sísmico 

Tendo em linha de conta a sismicidade do espaço em estudo, deverão ser 

acauteladas as condições de segurança necessárias. Assim, para além das 

especificações legais constantes no Regulamento de Segurança e Acções 

para Estruturas de Edifícios e Pontes (Decreto-Lei n.º 235/83 de 31 de Maio), 

é ainda aconselhável recorrer a soluções de engenharia e arquitectura 

passíveis de optimizar o comportamento dos edifícios face à ocorrência 

sísmica, bem como de minimizar danos humanos e materiais causados pela 

ocorrência deste tipo de fenómeno2.  

Recomenda-se que qualquer tipo intervenção em edifício existente, não 

reduza a sua resistência global a forças horizontais. São exemplos deste tipo 

de intervenções: demolições de elementos de suporte de cargas verticais (o 

que não inclui paredes divisórias em tabique ou tijolo furado, até determinada 

percentagem da área total dos elementos por piso), acrescento de novos 

pisos, e introdução de canalizações no interior de elementos estruturais se 

esta afectar significativamente a sua capacidade resistente, o que é o caso 

em que se cortam armaduras em elementos de betão armado, ou se cortam 

barrotes de madeira em frontais de edifícios de alvenaria (pombalinos ou 

gaioleiros). Só se deverão admitir excepções a estas regras se a intervenção 

for alvo de um parecer favorável do LNEC ou de outra instituição 

vocacionada para o efeito com capacidade técnica relevante em engenharia 

sísmica. 

                                                 
2 - Em zonas de solos brandos, para além da legislação geral (RSA, 1983) deve-se recorrer 
ao Eurocódigo 8 (EC 8), embora até à sua entrada em vigor, se deva utilizar a versão deste 
regulamento datada de 1998 (ENV1998) e o respectivo documento nacional de aplicação 
(DNA). Este tipo de solos, correspondem no EC8 a solo do tipo C.  
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Quaisquer escavações na vizinhança de edifícios existentes, em cotas 

inferiores às das fundações destes, deverão ser alvo de projecto específico 

para a contenção na fase construtiva, de forma a não reduzir a capacidade 

de resistência das fundações do edifício existente. 

Em zonas de escoamento significativo de águas subterrâneas, deverão ser 

promovidos estudos para caracterizar o impacto de novas obras subterrâneas 

de grande porte (túneis, parques de estacionamento, etc.) sobre o regime de 

escoamento existente (nível freático, caudais, velocidades, etc.), as infra-

estruturas subterrâneas presentes e as fundações dos edifícios. Até à 

conclusão desses estudos, deverão ser suspensas as obras subterrâneas 

que possam alterar significativamente os regimes de escoamento.  

Em zonas de solos brandos e/ou níveis freáticos superficiais, deverá ser dada 

especial atenção à escolha do tipo de fundação, que salvo justificação 

técnica devidamente fundamentada no projecto dos edifícios, deverá ser por 

fundação profunda. A acção sísmica nestes locais, a usar no cálculo das 

construções novas ou a reabilitar, deverá considerar explicitamente os efeitos 

de amplificação local e alteração de conteúdos de frequência que esses solos 

provocam.  

As obras e projectos de reabilitação urbana de edifícios, deveriam incluir 

explicitamente uma componente de resistência à acção sísmica. Como, no 

entanto, no momento presente há um vazio de legislação técnica neste 

domínio recomenda-se que sejam elaboradas recomendações técnicas 

aplicáveis ao reforço dos principais tipos de edifícios que constituem o parque 

construído da cidade. Recomenda-se também que as fases iniciais da 

aplicação dessas recomendações, se desenvolvam em colaboração entre os 

técnicos da autarquia e das instituições que elaborarem as recomendações. 

A viabilidade técnica do reforço das construções antigas já foi objecto de 
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discussão no meio técnico (Cóias e Silva, 2001), e apesar da necessidade de 

aumentar o conhecimento científico nesta área, o conhecimento actual é 

considerado suficiente para introduzir melhorias significativas no potencial 

desempenho sísmico das construções antigas. 

Em particular, dever-se-ia aproveitar as obras de manutenção de edifícios 

mais vulneráveis à acção sísmica, para aplicar as soluções de reforço. 

Deveriam definir-se prioridades de intervenção, em função de critérios tais 

como a relação custos/benefícios, o tipo de utilização dos edifícios e o seu 

valor patrimonial. Deveriam ser estabelecidos prazos para execução das 

intervenções necessárias. Nos edifícios a necessitar de intervenção, deveria 

ser colocado em local visível na entrada dos edifícios um aviso sobre o nível 

de risco sísmico do mesmo, à semelhança do que se faz por exemplo na 

Califórnia (de acordo com “The Unreinforced Masonry Building (URM) Law”). 

O aviso seria removido no final da intervenção recomendada. 

Face ao elevado risco sísmico a que esta área está sujeita, devem ser 

acauteladas “Áreas Livres” e “Áreas com Equipamentos e Infra-estruturas,” 

cuja utilização possa ser temporariamente utilizada em caso de ocorrência 

sísmica. Estas “áreas afectas à emergência” actualmente existentes são 

fundamentais para o socorro e acções de emergência, pelo que devem 

manter o seu uso corrente. 

É de realçar que em fase de implementação do projecto deverão ser 

assegurados processos de monitorização e fiscalização eficazes.  

4.2 – Inundação por Temporal 

Tendo conhecimento que as situações de inundação ocorrem em momentos 

de queda de fortes precipitações intensas, recomenda-se que a fase de 

construção coincida com o período seco, apesar do carácter aleatório deste 

fenómeno. Considera-se que o conhecimento das precipitações intensas é 
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essencial para determinar indirectamente, os caudais de ponta de cheia, na 

secção drenante desta bacia, e fundamental para a quantificação e 

zonamento dos problemas de inundação.  

Como consequência directa da construção de estruturas impermeáveis com 

pisos subterrâneos para estacionamento, os impactes resultantes poderão 

introduzir alterações relevantes no sistema hidrológico local; ao nível do 

escoamento superficial e subterrâneo e na infiltração.  

Este tipo de risco poderá ser agravado por possibilidade de desgaste ou 

saturação de infra-estruturas presentes no subsolo ou superficialmente desta 

área.  

A dispersão da água ao ter que vencer novos obstáculos, poderá conduzir ao 

aparecimento de novas trajectórias das linhas de água, que contornem 

lateralmente as áreas subjacentes às estruturas impermeáveis a criar. Deste 

modo, as alterações que podem ocorrer no regime de escoamento local, 

poderão interferir tanto nos estratos intersectados, como na área envolvente 

e no caudal direccionado para o rio Tejo, embora não seja possível 

quantificar em pormenor essas mesmas alterações.  

Como tentativa de minorar os efeitos da intervenção proposta por este plano 

e uma vez inexistente legislação específica, recomenda-se a realização de 

um Estudo Geológico, Geotécnico e Hidrogeológico (modelo hidrológico), 

para esta área. Estes estudos deverão basear-se em trabalhos desenvolvidos 

no local (relativos à pesquisa hidrogeológica e geotécnica desencadeada 

através de campanhas de prospecção, sondagens, ensaios de penetração e 

de bombagem, e da consequente recolha de amostras), que permitirão 

produzir um relatório onde são esclarecidos os principais aspectos a ter em 

atenção quanto à viabilidade de construção de edifícios, do ponto de vista 

hidrogeológico. Este relatório permitirá identificar as tendências, quanto às 
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alterações previstas no regime de escoamento (em termos verticais e 

horizontais) e avaliar a evolução do nível freático (variações do caudal).  

Deste modo, de acordo com a permeabilidade do tipo de sistema 

hidrogeológico local, a construção a desenvolver, deverá assegurar não só o 

caudal máximo escoado ao nível subterrâneo, como também um fluxo 

adicional resultante de eventuais perdas ou fugas nos sistemas de adução e 

distribuição de água e nos sistemas de drenagem, através das formações 

locais, sem que com isso promova impactes consideráveis. Para precaver 

esta situação deverá ser recalculado o caudal real deste escoamento. Este 

dimensionamento, deverá ter ainda em consideração os limites de 

pluviosidade associados a períodos de retorno definidos pelas curvas de IDF 

(curvas de Intensidade Duração Frequência) apresentadas pelo Instituto 

Nacional da Água (INAG). 

Uma vez que este estudo integra novas obras subterrâneas, as quais podem 

ser ou não consideradas viáveis do ponto de vista hidrogeológico, 

recomenda-se que devem ser tomadas as devidas precauções quanto à 

escolha do tipo de fundações a adoptar. Estas fundações deverão ser 

obrigatoriamente estudadas de forma a não criar uma barreira contínua e 

impermeável, mas sim, de forma a garantir a circulação de água subterrânea 

sob as estruturas. Até à conclusão desses estudos deverão ser suspensas as 

obras subterrâneas que possam alterar significativamente os regimes de 

escoamento.  

Afim de salvaguardar a construção a ser realizada em pisos subterrâneos, 

deve ser efectuado, um acompanhamento do projecto por parte do RSB em 

termos de dimensionamento dos sistemas de bombagem a integrar.  

É de realçar que em fase de implementação do projecto deverão ser 

assegurados processos de monitorização e fiscalização eficazes.  
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Lisboa, 24 de Julho de 2008 

 

A Coordenadora do Gabinete de Análise de Riscos 

 Maria João Telhado 

 


