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A elaboração do “Plano de Pormenor da Malha 14 do PUAL” decorre de um já

longo processo que introduziu alterações em alguns parâmetros de estruturação do

PUAL, nomeadamente os que respeitam aos limites de intervenção da Malha 14 e

ao traçado pontual da rede viária estruturante.

Tais alterações foram sendo objecto de estudos e projectos sectoriais ou

específicos (projecto de loteamento e projectos de arquitectura de edifícios) que

orientaram a concretização de algumas acções no terreno.

Contudo, tal ou tais alterações, contidas e explicitadas no Projecto de Loteamento

aprovado, carecem de capacidade jurídica para validarem o que se conforma como

uma alteração ao PUAL. Entendimento do qual decorre a necessidade de se

proceder à elaboração de um Plano de Pormenor para o qual a Câmara Municipal

de Lisboa elaborou e aprovou os “Termos de Referência para a elaboração do

Plano de Pormenor da Malha 14 do PUAL”.

Assim, e não perdendo de vista os objectivos deste Plano de Pormenor, foram

tidos em conta na sua elaboração e nas suas propostas o que se encontra contido

nos referidos Termos de Referência, bem como o disposto nos planos de âmbito

mais alargado (PDML e PUAL). Foram também tidos em consideração os projectos

de loteamento e os projectos de arquitectura que, desde 2002, foram submetidos à

apreciação municipal e objecto de pareceres (ver anexo H).

A — INTRODUÇÃO
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Fotografia Aérea – PUAL e Malha 14

As questões relativas ao Ordenamento Territorial e à Estratégia Urbana foram

objecto de decisões, estudos e planos que estão contemplados e contidos no

PDML e no PUAL, este último resultante da revisão de um anterior Plano de

Urbanização.

Particularmente no que se refere ao PUAL, é aqui que se encontram formuladas

todas as questões relativas ao enquadramento territorial e à estratégia urbana para

esta parte importante da cidade de Lisboa.

A dimensão de toda esta área da cidade, a sua inserção territorial, a relação de

proximidade com o Aeroporto da Portela e com a implantação de uma importante

infraestrutura rodoviária (Eixo Norte-Sul), a vontade e possibilidade de ali se pensar

e desenhar cidade, evitando o casuísmo de iniciativas parcelares e a manutenção do

carácter isolado e periférico que a marcavam,  justificaram a atenção que foi

prestada a toda esta área territorial e a organização de todo o complexo processo

da sua concretização. Por isso o “Plano de Urbanização da Alta de Lisboa” (PUAL)

se apresenta hoje como documento e base enquadradora e justificativa da imensa

transformação que se está a operar em toda esta área da cidade.

B — ESTRATÉGIA URBANA E ENQUADRAMENTO LEGAL – PDML e PUAL
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P

Planta Geral do Plano de Urbanização da Alta de Lisboa (1ª versão)

De facto, o PUAL constitui a base sobre a qual assenta uma lógica de

enquadramento territorial e a estratégia urbana, base que se delineou na revisão do

anterior Plano de Urbanização e a partir de uma leitura da cidade e dos seus eixos

estruturadores. Este mergulho na História permitiu o estabelecimento de uma das

linhas mestras das propostas fundamentadoras do plano na medida em que, ao

estabelecer uma leitura que identificou uma continuidade estruturadora que

denominou como “Eixo Histórico de Lisboa”, esta ganhou uma importância singular,

oferecendo-se como matéria e referência de ligação entre passado e futuro.

Esta perspectiva é bastante enfatizada nas peças explicativas e fundamentadoras do

plano, onde se explicitam uma interpretação do legado histórico e a sua reutilização

como instrumento conceptual. Procurando clarificar os fundamentos do plano,

pode ler-se na parte dedicada ao Enquadramento Teórico e a propósito de “Uma

nova visão da zona do Alto do Lumiar: uma área de oportunidade”:  “Até agora, o

Alto do Lumiar tem vindo a constituir uma área de periferia. E mais: poderia

considerar-se o que, noutros contextos, se denominou uma <área de sombra>,

isto é, uma área relativamente próxima, na imediata periferia rural da cidade, que vai
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adquirindo uma maior proximidade relativa na medida em que o crescimento

urbano-metropolitano salta a municípios exteriores, para além dessas áreas que, em

tempos, foram os bordes rurais da cidade. (…) Apesar da reduzida acessibilidade,

dá-se um problema ainda maior com a escassa conectividade das vias e a

fragmentação dos tecidos. Apoiadas na antiga estrutura de caminhos rurais, as

escassas vias que hoje sulcam a área do Alto do Lumiar converte-a numa peça

isolada, afastada, de facto, em termos relativos, do contínuo edificado da cidade.

(…) O isolamento da peça não se supera só com a melhoria da acessibilidade. No

plano anterior, que se revê, confiava-se em que a acessibilidade com respeito a

outras partes da cidade seria oferecida pelo sempre previsto Eixo Rodoviário

Fundamental N-S, que correrá ao longo do Limite Oeste do novo

desenvolvimento, a Norte do Lumiar. (…) De facto, na concepção do plano

anterior assumia-se ainda a condição periférica do Alto do Lumiar. Em

consequência, estava concebida como uma actuação <autónoma>, isolada, contida

em si mesma… e de dormitório urbano.”

Tal enquadramento é base para a explicitação de orientações estruturantes do

plano, esclarecidas na explicitação de  “Uma nova focagem do Plano: a extensão da

cidade apoiada no prolongamento do Eixo Histórico de Lisboa”:

“O PU não implica apenas uma modificação de elementos do Plano anterior. Foi

abordado com uma focagem diferente. Muda o próprio objecto: de uma peça

isolada, <cidade dormitório> periférica, ao modo das <urbanizações> projectadas

como extensão da cidade central. Para isso concebeu-se um Eixo Central que

consiste no prolongamento do Eixo Histórico de Lisboa. Em primeiro lugar parte-se

do reconhecimento do seu papel de elemento da cidade; dentro dessa perspectiva

estuda-se o modo de prolongá-lo.”

E assim, com a coluna vertebral justificada, a estratégia delineada fecha o capítulo do

pensamento morfológico defendendo que a parte nova da cidade assentaria numa

“nova urbanização por traçado apoiada nas avenidas…uma tradição lisboeta”.

“Com uma visão de longo prazo que se conjuga com um grande pragmatismo,

Ressano Garcia concebe a Avenida com via e suporte de um processo de

urbanização em malha reticular apoiado naquela. Em cada troço da <Avenida>,

marcado pelas rotundas, estabelece diferencialmente as características diversas do

novo tecido urbano. Em cada caso, este se define mediante o estabelecimento de
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ruas transversais à Avenida e paralelas que configuram quarteirões de forma regular

e de diferentes dimensões. (…) Na nova urbanização por traçado a edificação está

marcada pelas vias que, convenientemente distanciadas entre si, configuram

quarteirões regulares. A edificação perimetral obriga a deixar um espaço interior

utilizável pelos residentes ou por equipamento. (…) Na nova urbanização por

traçado torna-se a revalorizar a rua como espaço público: a rua configurada por

uma edificação regular e contínua, que substitui os amorfos e indiferenciados

espaços <inter-blocos>, característicos das <urbanizações intensivas>, cujas

indiferenciação entre espaços público e privado contribui para a sua degradação.”
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As grandes opções de orientação e de estratégia do futuro desenho urbano

estavam assim enunciadas e como tal foram acolhidas no desenvolvimento global e

sectorial do plano que, por outro lado, teve que definir um conjunto vasto e

complexo de propostas e acções sobre a realidade existente à data naquele

território. Essa conjugação entre as orientações estratégicas e as mudanças

desejáveis e a materialidade concreta do existente foi feita seguindo um conjunto

de orientações de que se destacaram:

— Extensão da Área Central

Prolongamento do Eixo Histórico como elemento estruturador da nova área

urbana da cidade, conectado nos seus tramos rectos por Rotundas que funcionarão

como rótulas de articulação e distribuição, assegurando uma grande capacidade de

tráfego rodoviário sem, contudo, perder um carácter urbano que as edificações

marginantes deveriam reforçar.

— Criação de Malha Urbana e Diversidade

Definição de uma Malha urbana de base regular que, definindo uma lógica de

quarteirão, pudesse integrar soluções morfológicas e tipológicas comportando

alguma diversidade e surpresa nos percursos pedonais intersticiais, garantindo uma

relação de forte proximidade com os edifícios.

— A Urbanização como matriz de um Novo Espaço Público

Assegurar uma dominante do Espaço Público enquanto elemento caracterizador,

conferindo papel central ao Desenho Urbano das avenidas, ruas, parques,

equipamentos e espaços livres associados, por forma a colocar a ênfase na

caracterização dos elementos ubanos, numa lógica de recuperação dos valores

tradicionais da cidade.

— Integração e Renovação das Pré-Existências

Eliminar e substituir a maioria dos vestígios de área periférica e em estado de

degradação que marcavam o território, salvaguardando a renovação e integração de

alguns núcleos com interesse histórico e patrimonial.

Se estas orientações gerais asseguravam uma clareza quanto às opções

fundamentais do plano, foi igualmente determinante a sua tradução na formulação

das propostas desenhadas do espaço público e, dentro deste, do que aos Parques
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dizia respeito. De facto, foi possível a organização de espaços verdes de parques

com dimensões apreciáveis, implantando-os por forma a envolverem grande parte

da futura área urbana, assegurando elementos de conexão com os espaços verdes

de alinhamento como os que serão incorporados no Eixo Central ou ruas

adjacentes.

Estes espaços verdes, que se encontram em fase de concretização ou já

parcialmente realizados, constituem um elemento qualificador que contribuirá para

a atractividade desta área e, dentro dela, ajudará a valorizar as diversidades de

oferta edificatória e arquitectónica, como é, certamente, o caso da “Malha 14”.
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Diagnóstico da Situação Existente

O Plano de Urbanização da Alta de Lisboa (PUAL) implicou a realização de um

conjunto de estudos e diagnósticos sobre a situação existente à data, por forma a

fundamentar a natureza das propostas e a exequibilidade da sua realização, bem

assim como a sua compatibilização com as condicionantes e potencialidades

contidas no território.

O PUAL contém, assim, uma vasta infomação tratada sobre temáticas variadas onde

se incluem, entre outras, as relativas a Acessos, Geologia, Topografia, Morfologia,

Aspectos Visuais e Paisagísticos, Caracterização de Terrenos Livres, Bairos

Degradados, Núcleo Histórico da Charneca, Unidades Agrícolas, Composição e

Proveniência da População Residente, Rede Viária Existente, Infraestruturas.

Os conteúdos de cada um desses estudos e diagnósticos constituiu base para a

progressiva conformação da globalidade do plano e do seu programa de execução,

tendo muitas das medidas preconizadas sido já objecto de concretização,

particularmente as que envolveram acções de realojamento que, como se sabe,

possuem um impacto global, social e financeiro de elevado significado.

Estudos Sectoriais

Há que registar o facto de a concretização das acções e mudanças previstas no

PUAL terem dado origem a um constante aprofundamento do conhecimento das

condicionantes presentes e futuras.

De facto, quer pela constante e progressiva mudança do que se encontra legislado,

quer pela incorporação de novos parâmetros de controlo e avaliação dos impactos
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futuros, foram tidos como necessários alguns estudos sectoriais que têm sido

utilizados na fundamentação da realização das soluções previstas e suas adaptações.

Destacam-se, pela sua importância específica, os seguintes estudos sectoriais:

—  RELATÓRIO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO (Parque do Vale Grande — Lisboa)

[GEOSOLVE – Soluções de Engenharia, Geotecnia e Topografia, Lda., Junho de

2003]

—  ESTUDO DE TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO PARA A ÁREA DE

INTERVENÇÃO DO PLANO DE URBANIZAÇÃO DO ALTO DO LUMIAR

[TiS.PT, Relatório Final, Fevereiro de 2006]

— PARQUE OESTE – 3ª Fase — Lumiar — Furo SS-03 – Relatório

[HT — HIDROTERRA – Consultores de Geologia Aplicada e Projectistas, Lda.,

Abril de 2008]

— PARQUE OESTE – 3ª Fase — Lumiar — Furo SS-04 – Relatório

[HT — HIDROTERRA – Consultores de Geologia Aplicada e Projectistas, Lda.,

Abril de 2008]

Deve ainda ser referido, pela abrangência que contém, nomeadamente no que se

refere a diversas componentes ambientais (geomorfologia, geologia, recursos

hídricos, análise climática,sistemas ecológicos, qualidade do ar, ambiente sonoro,

paisagem, valores patrimoniais), o estudo realizado a propósito do traçado do Eixo

Norte-Sul:

—  IP7 - EIXO VIÁRIO NORTE-SUL – VIADUTO DO EIXO VIÁRIO NORTE/SUL

SOBRE A AVENIDA PADRE CRUZ — ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL

[ARQPAIS – Consultores de Arquitectura Paisagista e Ambiente, Lda., Maio de

2004
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Projectos em Obra — Realizações em curso

Devem ser referidos, pelo significado que possuem dentro do conjunto da área do

PUAL, alguns projectos que se encontram a ser concretizados em obra, abrangendo

apreciável dimensão territorial e envolvendo investimento significativo.

O projecto e a obra que se encontra em curso de uma das maiores zonas verdes

previstas no PUAL — Parque Urbano Oeste — constituem uma das mais

expressivas realizações do que se encontra previsto no domínio dos espaços

urbanos de uso público, organizando uma extensa área com um padrão de elevado

nível. A área abrangida, com cerca de 15ha, corresponde a uma das linhas de

depressão do relevo natural, integrada na veiga do Alto do Lumiar.

Para este parque o PUAL estebeleceu directrizes programáticas claras, quer no que

diz respeito à sua natureza e conformação, quer no que se refere ao seu papel

ambiental e regulador dentro do novo sistema urbano que está a ser edificado, pelo

que se nos afigura justificável recordar que “Este parque também se concebeu, tal

como no plano anterior, como um elemento essencial da regulação e controlo das

águas pluviais; <trata-se do aproveitamento de um recurso natural, procurando,

simultaneamente, criar um efeito regularizador no controlo do escoamento e carga

dos lençóis subterrâneos>. Na proposta, as linhas de escoamento continuam a

exercer a sua missão, transportando as águas pluviais ao longo de canais que

alimentam o sistema de lagoas e represas e fontes colocadas em níveis diferentes.

Este sistema vai alimentar um grande lago existente no fundo do vale. Assim, a água
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ocupa um papel de primeira importância na concepção e desenho do parque,

atendendo tanto a critérios funcionais — pois a água é necessária e pode ser

utilizada para a manutenção e rega do parque — como a critérios estéticos. Os

diversos lençóis de água previstos facilitam a criação de espaços com efeitos bem

interessantes, onde a água desempenha um papel fulcral em lagos, canais e fontes.

As águas pluviais provenientes das áreas urbanizadas do empreendimento não

devem ser vazadas directamente nos colectores da cidade, vista a dificuldade que

têm para suportar grandes caudais adicionais. De acordo com este critério, as águas

pluviais serão recolhidas em rede independente de colectores e despejadas no

canal e lagoas do parque. (…) Assim, ao longo do parque, em caso de chuva, a

água conduzirá ao lençol subterrâneo do parque, alimentando os aquíferos de

superfície. No caso de chuvas persistentes, e uma vez que o lençol subterrâneo já

não admita mais caudal, o excesso de água acumular-se-á nas lagoas e no lago final

do sistema, para depois ser despejado, controladamente, nos colectores da cidade.

(…) Pretende-se, ainda, apurar a viabilidade de uma possível perfuração de 100 ou

150 metros de profundidade para extrair águas subterrâneas existentes nas

camadas profundas, a fim de as destinar à rega dos parques, sem necessidade de

procurar abastecimento na rede de água potável da cidade. Este caudal suplementar

ligar-se ia também à rede de canais e lagos com que se tenciona garantir a

permanência de água mesmo em períodos de seca.” (PUAL, Relatório, Sistema de

espaços verdes).

Estas orientações para a realização do Parque Urbano Oeste e o projecto

específico que lhe deu a conformação final determinaram a realização de estudos

de natureza geotécnica e hidrológica que referimos no ponto anterior, tendo

efectivamente sido realizados dois furos de captação de água em profundidade para

reforçar a rede de rega. Em nenhum dos estudos realizados se colocou alguma

objecção ou se alertou para quaisquer riscos ou situações que justificassem medidas

cautelares ou condicionadoras do que se encontra previsto no âmbito do PUAL e,

particularmente, nas áreas envolventes do Parque constituídas, a sul, pelas Malhas 6,

14 e 34.

Ora é no limites sul do parque que estão a ser realizadas obras de infraestruturação

(Rua 3 e rotunda para conexão futura com a Rua 10) que, conjuntamente com os

limites daquele, definirão as áreas para implantação e construção dos edifícios
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pevistos para cada uma das respectivas malhas. Essas obras estão a implantar no

terreno uma vasta rede de infraestruturas cujos projectos foram objecto de

apreciação pelas respectivas entidades de Tutela e que materializam

extensivamente uma parte importante da nova área de cidade que ali se definirá em

estreita relação com os espaços verdes do Parque Urbano Oeste.

E, também no que se refere a tais projectos e obras,  nomeadamente no que diz

respeito à afectação e uso de sub-solo para a implantação das diversas redes, não

se colocaram quaisquer limitações ou impossibilidades à concretização do que havia

sido previsto e desenvolvido em projectos vários. Acresce que todas as redes

infraestruturais foram pensadas e dimensionadas tendo em conta o que havia sido

determinado, para cada uma das malhas, em matéria de áreas brutas de construção

acima e abaixo do solo.
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Planta de Enquadramento

1 — Proposta prevista no PUAL

Localização

A “Malha 14” (UPG V) insere-se numa zona limite do PUAL, integrando a área

urbana constituída pela Malha 6, a norte, Malha 34, a sul-poente e Malhas  3, 4 e 5,

a sul.

Estrutura Viária

O conjunto destas malhas tem como uma das suas estruturas fundamentais a via de

traçado curvilíneo (Ruas H1 e H2) que se conecta com o Eixo Central em dois

pontos, localizados a sul e a norte da rotunda que se denominará como Praça

Beethoven.

Esta via (Rua H1 e Rua H2), que poderia aproximar-se do carácter de Avenida se

se atender à sua extensão e às potencialidades do seu perfil transversal, possui uma

função de estruturação e distribuição para todas as outras ruas que com ela se

ligam, distinguindo-se delas pela sua espacialidade urbana e pela relação directa que

estabelece com o Parque da Quinta das Conchas.

C — PP da MALHA 14
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Contudo, e nas propostas que integram o PUAL, o seu traçado perde aquelas

características junto à zona onde se localiza a Escola Básica Nº.91. Aqui, a via perde

a continuidade do desenho e o seu traçado adquire diferentes características,

aproximando-se mais do carácter de rua fortemente contextualizada, contornando

os edifícios de habitação existentes integrados na zona do Bairro da Cruz Vermelha,

até flectir para nascente, ganhando novamente um traçado mais contínuo que

estrutura a frente da Malha 6 e da Malha 17,  até encontrar novamente o Eixo

Central, já na sua secção intermédia entre rotundas.

Assim, e no atravessamento da Malha 14, este traçado deixava uma mancha para

edificação que se balizava entre esta rua e a mancha verde do Parque Urbano

Oeste, demarcando, se assim se pode dizer, uma área mais ligada ao Parque.

Nesta solução, e independentemente das suas virtudes e qualidades, sobressaía a

descontinuidade do desenho da via (Rua H2 e seus prolongamentos) que circunda

em grande parte o conjunto das malhas que integram este conjunto. De certa

forma, pode considerar-se que esta descontinuidade se não encaixava

adequadamente na estratégia de criar uma rede viária urbana claramente organizada

em eixos estruturadores, avenidas e ruas, com clara distinção e hierarquia, visando

criar níveis de tratamento e caracterização do espaço urbano geradores de

ambientes diferenciados e de grande relação com os novos edifícios a edificar.

De facto, quando esta via abondona o seu traçado autónomo e circunvalador para

se transformar numa via de outro nível (rua), aceitando as limitações do contexto,

cria-se uma circunstância que acarreta uma menor clareza do seu desenho urbano,

com perdas nas suas capacidades funcionais.

Acresce que a separação que induzia entre as construções existentes e as futuras a

construir, directamente relacionadas com o Parque, poderia ser susceptível de ser

lida como correspondendo a uma menor interconexão entre pré-existência e a

obra nova a edificar.

O confronto com estes aspectos esteve na origem de uma alteração que começou

a ser pensada e que, tendo sido objecto de longas negociações, colocou como

desejável a revisão do solução viária urbana para a “Malha 14”, acautelando as

necessárias continuidades com a “Malha 6”, localizada a norte/nascente.
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Relação com o Parque Urbano Oeste

A relação estreita com o Parque Urbano Oeste constitui um dos atributos de

qualidade da “Malha 14”. De facto, a circunstância de possuir uma relação directa

para os espaços do parque para os quais se vira como se de uma varanda se

tratasse, constitui um factor de atractividade e valorização que distingue a

implantação dos futuros edifícios.

Equipamentos

Dentro do quadro geral de equipamentos previstos no PUAL, são referenciados

um Parque Infantil e um Centro de Saúde como novos equipamentos a realizar. A

Escola Básica Nº.91 e o Centro de Acolhimento Infantil, não incluídos na “Malha

14” mas localizados mesmo junto aos seus limites, são considerados equipamentos

a manter e a melhorar.

Programa Habitacional

O programa para a “Malha 14” está estabelecido no PUAL que, nomeadamente no

seu Regulamento e Quadros Anexos, estebelece as regras e relações entre as

diversas componentes. quantificando os valores máximos de referência,

particularmente no que se refere à Área Bruta máxima de construção.

Para esta malha é definida uma orientação que propõe edifícios singulares em torre

com volumetrias que podem ser exploradas até aos limites impostos pelas cotas de

servidão aérea decorrentes da presença do Aeroporto de Lisboa. Estes edifícios, na

sua implantação, deverão acautelar a permeabilidade visual para os espaços do

parque, na sequência da ideia condutora de estabelecer uma relação de

complementaridade constrastante entre espaços verdes e espaços edificados. Esta

orientação estava já ilustrada em soluções anteriores que apontavam para edifícios

implantados como se estivessem dentro do parque, como se pode observar pela
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figura que consta do da página 49 do livro “A Alta de Lisboa — O presente e o

futuro”, edição da SGAL, e que aqui se reproduz.

Planta do PUAL
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2 — Alteração ao PUAL — Solução Proposta

P
Planta de Implantação

No decorrer dos processos de projecto, foi sendo entendido que o que se

encontrava previsto no PUAL poderia ser reinterpretado no sentido de melhorar a

solução, dando origem a uma reformulação parcial do desenho urbano. Os acertos

produzidos foram sendo objecto de negociação com as diversas entidades públicas

envolvidas dando origem a um processo de loteamento aprovado pela CML e a

Projectos de Arquitectura para dois dos edifícios integrados no loteamento.

As propostas contidas neste “Plano de Pormenor da Malha 14 do PUAL” e as

alterações face ao que está consignado no PUAL podem ser caracterizadas da

forma seguinte:
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2.1 — Revisão do traçado viário

Planta de Alteração do Plano da Alta de Lisboa

Alteração da Rua 3

A alteração do traçado viário da Rua 3, que está na continuidade da Rua H2 e a

cuja importância no desenho urbano de todo o conjunto urbano delimitado pelo

Parque Urbano Oeste e Parque da Quinta das Conchas se fez já referência, veio

introduzir uma clareza no desenho urbano desta importante via, acentuando o seu

carácter estruturador e distribuidor.

De facto, com a alteração introduzida, esta via passou a ter uma mais clara

linearidade no seu traçado, um perfil constante que reforça a possibilidade de se

manterem alguns dos elementos que lhe configurarão a imagem, diferenciando-se

dos outros elementos do sistema viário que, no desenho, dimensão e relação com

os edifícios, se afirmam claramente dentro da escala da Rua e com a relação estreita

e directa com os edifícios que os marginam.

Também no que se refere à conexão com outras áreas, como a que se fará para

poente através da Rua 10 e com a qual se articulará com uma rotunda, este novo

desenho se afigura como mais claro para os utilizadores, na medida em que permite

uma orientação visual sem ambiguidades.
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Alteração das ruas de ligação

Em consonância com estas alterações, foram igualmente revistas as ruas de ligação

entre a Rua 3 e a Rua Maria Margarida.

Assim, enquanto na solução prevista no PUAL era a Rua 3 que estabelecia a relação

com o conjunto habitacional do Bairro da Cruz Vermelha, servido pela Rua Maria

Margarida, rua existente à qual o traçado da Rua 3 se sobrepunha eliminando a Rua

Maria Emília, na solução revista é mantida a Rua Maria Margarida e são desenhadas

duas pequenas ruas de conexão entre esta e a Rua 3.

Destes dois arruamentos (ver Desenhos nº.2 e nº.3) um substitui a Rua Maria Emília

relativamente à qual se posiciona um pouco mais a sul, por forma a alinhar e

estabelecer continuidade com a Rua Maria Albertina que, desta forma, pode vir a

funcionar como válvula de escape, já que passa a ligar dois pontos diferentes da Rua

3: um na Malha 14 e outro já na Malha 6. Esta mudança melhora o traçado dos

arruamentos existentes, enquadrando-os melhor na lógica geral do sistema de vias

urbanas do PUAL. O outro, implantado paralelamente ao primeiro, melhora a lógica

de ligação em malha, ajudando a balizar os terrenos de expansão da Escola Básica

Nº-91 e preparando uma ligação directa à futura Malha 34.

De certa forma, pode considerar-se que, com o traçado revisto se traduziu e

respondeu de melhor forma aos princípios orientadores do próprio PUAL.

2.2 — Continuidade urbana com o Bairro da Cruz Vermelha

Com a alteração do traçado viário modificou-se a relação do Bairro da Cruz

Vermelha com o novo tecido urbano a criar. E a principal mudança tem a ver com

o facto do bairro passar a estar (e a continuar) integrado numa rede de ruas com a

escala adequada às dimensões daquele conjunto habitacional, ao invés do que

aconteceria se a Rua 3, com as suas características de distribuição e de “marginal”

delimitadora, fosse implantada com o traçado originalmente previsto.

Desta forma, com a melhoria dos arruamentos existentes (Rua Maria Margarida),

com a re-implantação da Rua Maria Emília e com a criação de uma nova ligação

entre a área do bairro e a Rua 3, todo aquele conjunto beneficiou na clareza da

malha de ruas que o serve e estrutura, assim como ficou resguardado de possíveis

inconvenientes decorrentes dos usos de uma infraestrutura viária de outra escala e

com funções mais vastas.
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2.3 — Criação de uma Frente Urbana para o Parque Oeste

Planta de Enquadramento - extracto

A definição de uma frente urbana para o Parque Oeste, que na proposta do PUAL

se confinava à implantação de novos edifícios que se voltavam para o espaço verde,

ganhou um novo e mais abrangente sentido com a nova proposta.

De facto, o novo traçado da Rua 3 permitiu que, para além de edifícios torre

dispostos por forma a poderem aproveitar a nova paisagem do parque, se definisse

um espaço que, como uma grande  plataforma que prolonga o passeio, se afirma

como uma varanda sobre o parque, podendo acolher áreas comerciais que

contribuirão para uma dinamização dos usos.

Acresce que, a partir desta plataforma-varanda se poderá aceder directamente ao

parque através de escadarias, rampas ou outros elementos que venham a ser

definidos mais especificamente em sede dos projectos de execução dos edifícios e

do espaço público, abrindo, assim, possibilidades funcionais que na solução anterior

se encontravam vedadas.

Deve ainda referir-se que a reformulação da solução para a frente urbana permite

que, para quem circular pela Rua 3, seja possível estabelecer uma leitura do espaço

verde do parque através de uma sequência de pontos de vista que vão

proporcionando ângulos visuais diferentes, criando-se, assim, uma potencialidade na

percepção da paisagem que pode ser aproveitada como elemento qualificador do

conjunto urbano.
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2.4 — Desenho Urbano

Planta de Desenho Urbano

É na sequência do que se referiu a propósito da Frente Urbana sobre o Parque

Oeste que se deve entender a mudança operada sobre o Desenho Urbano

previsto na solução do PUAL, por contraposição à que, entretanto, começou a ser

implementada.

Uma primeira mudança resulta do facto de, com o novo desenho da Rua 3, esta

passou a definir de forma mais clara um canal central ladeado por novos edifícios,

que funciona como estrutura vertebral do espaço público dentro da Malha 14.

Para além dos espaços rodoviários propriamente ditos (faixas de rodagem,

separadores, estacionamentos) a rua estabelece as referências para a marcação dos

espaços de passeios que, em toda a sua extensão, têm o seu desenho desenvolvido

de forma a integrar uma variedade de dimensões e de relações com os edifícios a

construir.

De facto, os passeios não têm aqui uma linearidade de traçado e de dimensões,

antes se conformando como espaços de generosas dimensões que se prolongam

ora em galerias cobertas com relação directa com as futuras áreas comerciais, ora

em espaços abertos que acompanham o desenho da rua.

Esta relação é claramente a dominante que pode ser identificada no lado nascente

da rua, agora balizado pelos volumes de dois edifícios de onze pisos, alinhados

predominantemente pelo eixo longitudinal do arruamento. É neste lado que se
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inserem as conexões com as ruas que permitem o acesso ao interior do conjunto

do Bairro da Cruz Vermelha, ruas que estruturam as continuidades do espaço

público e suas mudanças de escala.

No lado poente do arruamento (Rua 3), o espaço público estrutura-se a partir do

prolongamento dos passeios para a grande plataforma-varanda sobre o Parque

Oeste. Nesta plataforma, como já se referiu, terão lugar áreas comerciais, inseridas

em edifícios com volumes de um piso. E, dada a extensão dos percursos possíveis

entre diferentes pontos deste espaço, prevê-se a possibilidade de ser marcado um

percurso coberto que, alinhado pelo eixo longitudinal do arruamento, permita

circular entre os edifícios e os pontos extrêmos de forma protegida do sol e da

chuva. Esta protecção pode ser feita pela construção de uma estrutura que,

partindo da tipologia da pérgola, se adapta e transforma de modo a possuir uma

cobertura que, sobre elementos verticais de estrutura, define um espaço coberto,

embora aberto.

Assim, a nova solução introduz um conjunto de factores que claramente valorizam

o espaço público nas suas múltiplas vertentes: na organização, nas funcionalidades,

nos padrões de conforto, na dimensão, e nas articulações que estabelece com

outros sistemas de espaços públicos de diferentes escalas, seja o Parque Oeste,

sejam os do conjunto do Bairro da Cruz Vermelha, seja ainda, a norte, os da

contígua Malha 6.

2.5 — Habitação

Tal como é referido nos Termos de Referência, o PUAL estabelece no Artigo 36º

do seu Regulamento os critérios para a organização da edificação no interior da

UPG V (Malha 14), admitindo que as novas edificações se possam organizar em

“edifícios isolados tipo torre — HIS (área habitacional intensiva singular) com a

altura que se julgar justificada em cada caso, mas dentro dos limites estabelecidos

pelas servidões aeronáuticas.”

O Quadro Nº.4 (Ocupação do solo e edificabilidade do RPUAL para a Área

Edificável 14) estabelece os parâmetros de referência, dos quais a área bruta de

construção total é tida como máximo absoluto que não é susceptível de alteração.

Como orientação geral a ter em conta no desenvolvimento das soluções de plano

e projecto, o PUAL refere a necessidade de estabelecer remates com as
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construções existentes e, na relação com o Parque Oeste, garantir permeabilidade

visual para esse amplo espaço verde.

Sendo certo que estas orientações foram já tidas em conta na elaboração de vários

processos que se encontram em curso, afigura-se conveniente referir alguns

aspectos centrais da proposta que está contida neste plano.

Os edifícios de habitação propostos seguem quer as orientações gerais, quer as

condicionantes que, particularmente no que se refere às cotas de servidão

aeronáutica, balizam o jogo das volumetrias. Por outro lado, o desenho urbano

estabelece contextos diferenciados de cada um dos lados da Rua 3.

Assim, pode considerar-se dois conjuntos de edifícios habitacionais: o que se situa a

nascente da Rua 3, em relação directa com a Rua Maria Margarida e com o Bairro

da Cruz Vermelha; o que se organiza a poente da Rua 3, em contacto directo com

a fronteira do Parque Oeste e com a Malha 6 (a norte) e, ainda, a sul, com uma

operação de loteamento de promotor distinto.

Perfil Longitudinal – Rua 3 / nascente

O primeiro dos conjuntos referidos compõe-se de dois edifícios que, propondo um

máximo de 12 pisos acima do solo, estabelecem uma frente alinhada paralelamente

ao eixo da rua, prevendo volumes que fazem as dobragens para as ruas de ligação

entre a Rua 3 e o Bairro da Cruz Vermelha. Trata-se, portanto, de uma solução que

procura reforçar a importância do novo desenho urbano enquadrando as mudanças

de escala que são suscitadas pelas ruas perpendiculares à Rua 3. Pretende-se que

tais mudanças de escala sejam incorporadas na definição das frentes para a Rua

Maria Margarida, seja no que aos volumes diz respeito, seja no tratamento e

definição dos espaços de logradouros privados.

A dimensão destes edifícios permite que o número de fogos seja cerca de 350,

número mais elevado que o que se prevê para todos os restantes da Malha 14.
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Perfil Longitudinal – Rua 3 / poente

O segundo conjunto incorpora cinco edifícios destinados a habitação, pensados

como edifícios-torre, com um número máximo de catorze pisos acima do solo, e

dispostos por forma a deixarem espaços livres entre eles, procurando assim

responder directamente às orientações de fundo do PUAL. Poderão acolher cerca

de 235 fogos, distribuídos de forma não homogénea, conforme as conveniências de

Programa e o desenvolvimento dos respectivos projectos de Arquitectura.

Estes edifícios-torre, pela sua localização e implantação, poderão constituir uma

marca de referência no novo conjunto habitacional, contribuindo e partilhando na

conformação global da imagem urbana onde Parque e Edifícios se complementarão.

Prevê-se que, como valor global, os edifícios habitacionais comportem cerca de

79.000m2, correspondendo a cerca de 98% da área bruta de construção da Malha

14.
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2.6 — Comércio e Serviços

Perfil transversal – rua 3

A inserção de áreas destinadas a comércio e serviços está prevista no PUAL que

estabelece valores máximos e valores de referência integrados no quadro que, para

a Malha 14, define o que aqui pode ser exequível.

Na proposta de revisão que este plano contém são respeitados os valores máximos

estabelecidos para a edificação e tidos em conta os valores de referência, como o

que se refere à área edificável para comércio e serviços. Tal significa que houve

pequenos ajustes que decorreram das modificações do desenho urbano e

sequentes acertos de proporção nas áreas de construção.

Assim, e aliás de acordo com o explicitado nos Termos de Referência no seu ponto

8, o valor de 1.606m2 apontado no PUAL é nesta proposta corrigido para

2.205m2, pequena diferença que não altera o significado ou a orientação de base

apontada no PUAL, adequando-a ao novo desenho urbano que a evolução do

processo acarretou.

No que se refere à inserção destas áreas no conjunto da Malha 14, há que notar

que o critério seguido foi o de estabelecer uma relação directa entre o espaço

público e a implantação, em pisos térreos, das áreas destinadas a estas funções. Tal

possibilita que, no tramo da Rua 3 que se encaixa entre edifícios, se crie uma

solução próxima da tradição da cidade canónica, reforçando a interrelação entre rua

canal, áreas de comércio e acessos e entradas para edifícios habitacionais. Esta
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diversidade, além de criar condições de uso mais intenso e plural, contribui para a

criação de um ambiente urbano não mono-funcional, com todas as vantagens

potenciais daí decorrentes.

Contudo, a distribuição destas áreas não é homogénea nem para elas se aponta

uma só solução de implantação.

Do lado nascente, as futuras áreas de comércio e serviços inserem-se dentro dos

polígonos de implantação dos edifícios previstos, localizam-se exclusivamente nos

seus pisos térreos, e devem assegurar a criação de uma galeria coberta exterior que

assegure níveis de conforto e protecção ao sol e à chuva. Isto é, os seus polígonos

de implantação inserem-se dentro dos que são definidos para os edifícios mas são

menores que estes, por forma a salvaguardar o recuo das fachadas das áreas

comerciais face ao alinhamento ou plano das fachadas dos pisos superiores

destinados a habitação. Temos assim uma solução que aponta para soluções

arquitectónicas e espaciais que poderão criar combinações diversas entre os

volumes destinados a comércio e os outros que marcarão as entradas para as

habitações em cada módulo ou em cada edifício.

Esta possibilidade deverá ser concretizada em sede dos projectos de arquitectura

dos diferentes edifícios, embora se afirme como conveniente a elaboração de um

estudo de conjunto que coordene, formal e funcionalmente, as disposições que

venham e ser adoptadas para o conjunto e cada um dos edifícios.

Do lado poente, inseridas na já referida plataforma-varanda sobre o Parque Oeste,

as futuras áreas comerciais localizar-se-ão segundo polígonos de implantação

distintos dos dos edifícios destinados a habitação. Pretende-se com tal solução,

configurar volumes com um só piso, destinados exclusivamente a estas funções

terciárias, e claramente relacionados com o espaço público em que se inserem,

reforçando a percepção do parque, mediando as acessibilidades que, entre a

plataforma e aquele, poderão ser estabelecidas. Acresce que estes volumes serão

interligados pela cobertura do percurso a que se fez referência no ponto 2.5 sobre

a organização do espaço público, conferindo-se assim, na relação entre espaços

comerciais e percursos cobertos, uma ênfase ao uso público que se pretende

facilitar e incrementar.
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2.7 — Equipamentos

Planta de Equipamentos

No quadro global dos equipamentos previstos no PUAL para a Malha 14

constavam uma extensão do Centro de Saúde (CS1) e um Parque Infantil (P11),

estando previstos outros equipamentos nas imediatas proximidades, dentro dos

limites de outras UPG.

Centro de Saúde (CS1)

A revisão de orientações por parte da ARSLVT (Admnistração Regional de Saúde

de Lisboa e Vale do Tejo) veio a tornar dispensável a extensão do Centro de

Saúde.

Este equipamento não será substituído por algum outro, pelo que a área  que

estava prevista será integrada no conjunto das áreas a integrar no Domínio Público.

Parque Infantil (P11)

O Parque Infantil, ocupando uma área descoberta de 308m2, foi implantado no

lado poente da Rua 3, integrando o conjunto de espaços de utilização pública que

temos vindo a denominar como plataforma-varanda sobre o Parque, mais

precisamente junto ao seu extrêmo norte.

O projecto deste equipamento pode explorar possibilidades diversas quanto à

definição do seu espaço e sua relação com todos os outros espaços de utilização
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pública, quer no que se refere às cotas de implantação (mais relacionadas com a

plataforma ou com o parque) quer no que diz respeito a todos os outros aspectos

que aconselham uma coordenação com as soluções dos espaços envolventes

(muros, protecções, pavimentos, iluminação, ligações aos espaços adjacentes).

Assim, a solução apontada no plano constitui referência de partida, remetendo-se

para o seu projecto específico a definição e acertos que sejam tidos como mais

convenientes.

O espaço destinado a este equipamento não constitui Lote, integrando o Domínio

Público.
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2.8 — Estacionamento

Perfil transversal – rua 3

Para o estabelecimento de uma maior fundamentação e possíveis acertos na

globalidade da área da Alta de Lisboa que o PUAL organiza, foi desenvolvido o

“Estudo de Transportes e Estacionamento para a Área de Intervenção do Plano de

Urbanização do Alto do Lumiar”, que apresenta estudos e análises sectoriais e

agregadas sobre o funcionamento da rede viária prevista, quer do ponto de vista

das cargas de tráfego, quer das suas capacidades de estacionamento.

No que respeita à oferta de estacionamento com acesso público, o referido estudo,

no seu capítulo 19, aborda os cenários considerados para cada uma das malhas e

para a sua totalidade estimando que não hajam problemas significativos de

capacidade (para os cenários desenvolvidos e projecções elaboradas). E, numa

referência mais dirigida para cada malha e no que se refere à Malha 14, aponta o

facto desta apresentar carências relevantes que, contudo, poderão ser supridas

pelas folgas existentes na envolvente, em particular na malha 34. Contudo, a malha

14 é uma das malhas onde se prevê uma das maiores ofertas de estacionamento

com acesso público (entre 250 e 500 lugares).
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Relativamente ao estacionamento privado, o mesmo estudo aborda o problema

enquadrando-o nos critérios definidos pelo PDML, particularmente no que respeita

à obrigatoriedade de serem previstos dois lugares de estacionamento por cada fogo

com mais de 150m2. Contudo, e tendo em conta a taxa de motorização que foi

calculada para a Alta de Lisboa (500 veículos / 1.000 habitantes), é proposto que,

para fogos de tipologia T3, mesmo que com áreas inferiores a 150m2, sejam

previstos dois lugares de estacionamento por fogo, critério mais exigente e

previdente que o do PDML.

É, no entanto, chamada a atenção para o facto de poder haver lugar a acertos ou

variações nos valores finais se, como poderá acontecer, houver variações no

número de fogos de cada tipologia, em função da evolução do mercado ao longo

do processo nos próximos anos.

A proposta que este plano apresenta teve em conta estes factores, quer para o

estacionamento de acesso público, quer para o estacionamento privado.

Para o estacionamento de acesso público é prevista a construção de um Silo em

sub-solo, desenvolvido em quatro pisos sob a Rua 3, e com uma capacidade de 634

lugares, que integrará o Domínio Privado Municipal.

Para o estacionamento privado foi tido em conta um valor médio de dois lugares

por fogo, pelo que são previstos 31.867m2 de estacionamento em caves,

distribuídas por cada um dos edifícios e com um número de pisos abaixo do solo

que pode variar entre um e quatro.

Já no que respeita ao estacionamento de uso público à superfície, a sua previsão

aparece estreitamente relacionada com o desenho das ruas e a disponibilidade de

acolhimento de baias de estacionamento. A área afecta a esta função é de cerca de

1.891m2, constituindo uma oferta de 244 lugares, incluindo aqui os que se dispõem

ao longo da nova Rua proposta que estebelece ligação entre a Malha 34 e o Bairro

da Cruz Vermelha, bem como os que, semelhantemente, se dispõem ao longo da

Rua Maria Margarida. Estes, que constituem 133 dos 244 lugares, foram aqui

incluídos apesar de estarem para além da linha demarcadora do Plano de

Pormenor. A razão para tal prende-se com o facto de ser por força das propostas

deste plano que se rasgará a nova rua e se reformulará a Rua Maria Margarida.
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2.9 — Infraestruturas

Planta de Infraestruturas

As infraestruturas previstas foram já objecto de projecto de execução, integrando as

redes de Abastecimento de Água, Águas Pluviais, Rega, Saneamento, Gás,

Abastecimento de Energia Eléctrica, Telecomunicações.

O traçado destas redes foi estabelecido por forma a não impossibilitar a construção

do Silo de estacionamento sob a Rua 3. Assim, a implantação das diversas

infraestruturas, cujo desenho foi coordenado com as diversas entidades

responsáveis, foi inserida lateralmente ao lote do Silo. Constitui excepção a rede

eléctrica para a iluminação pública disposta ao longo do separador central da Rua 3

que se insere entre o pavimento do arruamento e a lage de cobertura do Silo.
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2.10 — Cadastro

Planta de Cadastro

Os terrenos da Malha 14 são, na sua quase totalidade, pertença do Município de

Lisboa. Uma parcela que ainda se encontra registada em  nome de uma entidade

privada é objecto de integração negociada no domínio municipal. Não haverá,

assim, lugar ao estabelecimento de quaisquer medidas compensatórias e critérios de

perequação.

Coordenadamente com as diferentes componentes da proposta, são constituídos

sete lotes que, para efeitos de registo predial, são objecto de clara demarcação e

caracterização (Des.Nº12). Seis deste lotes destinam-se à edificação de edifícios de

habitação e de áreas para comércio e serviços, que integrarão o conjunto de venda

livre. Um deles destina-se à construção do silo de estacionamento em sub-solo, e

constituirá um lote a integrar o Domínio Privado Municipal.

Nas peças desenhadas relativas ao cadastro incluem-se um Quadro Geral com os

dados relativos a todos os lotes. Nas Plantas-ficha relativas a cada um deles são

mencionados os dados específicos do lote em causa.
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Planta de Espaço Público

2.11 — Áreas do Domínio Privado Municipal

Como se referiu no ponto anterior, o Domínio Privado Municipal incorporará o

Lote destinado à construção do Silo de Estacionamento. Com uma área de

5.549m2, este lote possui a particularidade de se inscrever sob a Rua 3, nela

fazendo emergir as rampas de entrada e saída do estacionamento, bem como os

volumes das escadas e elevadores.

2.12 — Áreas do Domínio Público

Serão integradas no Domínio Público todas as áreas relativas aos arruamentos,

incluindo faixas de rodagem, separadores, passeios e estacionamentos, bem como a

área destinada a Parque Infantil.

Os espaços a que dizem respeito constituem a parte pública do novo tecido

urbano sendo, contudo, complementada por outros espaços que com eles estão

coordenados, embora a propriedade seja outra.

2.13 — Áreas Privadas com Ónus de Utilização Pública

Estas áreas correspondem a espaços que, integrados em lotes de propriedade

privada, se encontram relacionados com espaços do Domínio Público e que, por

força do disposto neste plano, possuirão uma utilização com livre acesso público.

Todos os lotes possuem espaços com este tipo de utilização, correspondendo,

regra geral, a espaços de galeria ou aos da plataforma-varanda sobre o Parque

Oeste.
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Deve, aliás, salientar-se a importância destas áreas no conjunto da solução do

Desenho Urbano, quer pelo facto de propiciarem um aumento significativo da

dimensão dos espaços de utilização pública, quer pelo facto de implicarem uma

coordenação na concepção, projecto e construção, aqui possível face à natureza do

promotor.

3 — Plano de Pormenor da Malha 14 do PUAL e os Termos de Referência

As propostas apresentadas e o conteúdo deste Plano tiveram em conta o que se

encontra expresso nos Termos e Referência.

Deve, contudo, referir-se expressamente duas questões relativamente às quais se

teve o seguyinte entendimento:

3.1 —  Estudo Hidrogeológico

Sem prejuízo da realização eventual de um estudo sectorial deste âmbito, foram

analisados os dados disponíveis, decorrentes quer dos estudos sectoriais já

realizados e referidos anteriormente e que constituem Anexos a este Relatório,

quer do conhecimento derivado de obras e projectos na área do PUAL,

nomeadamente na vizinha Malha 6.

Da apreciação feita, expressa em Memorando que constitui o Anexo A deste

Relatório, destaca-se a ideia de não serem necessárias medidas especiais de

minimização do impacto das construções nos aquíferos. Contudo, e tendo em

conta as informações do Departamento de Informação Geográfica e Cadastro e do

Departamento de Planeamento Urbano, ambos da CML, entendeu-se introduzir

em Regulamento a referência aos Estudos Sectoriais de Hidrogeologia e Geotecnia

que terão que ser tidos em conta nos projectos que venham a ser elaborados.

3.2 — Medições e Carta de Ruído

O âmbito deste tipo de estudos só faz sentido se tiver em conta a globalidade

complexa do conjunto territorial e urbano que extravasa em muito a dimensão da

Malha 14 do PUAL.

E, convenhamos, mesmo a área do PUAL se encontra inserida numa realidade que,

entre outras, está fortemente marcada por infra-estruturas como o Eixo Norte-Sul

e o Aeroporto de Lisboa.
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Acresce ainda o facto de, dentro da área do PUAL, o novo tecido urbano se

encontrar em fase de concretização, com áreas já plenamente realizadas ao lado de

outras que ainda não iniciaram as construções previstas.

Todas estas circunstâncias retiram utilidade e validade técnica a estudos pontuais

incindindo sobre a área da Malha 14, ainda mais quando o objectivo central é o de

avaliar condicionamentos existentes e determinar medidas adequadas para o futuro.

Entendeu-se, assim, propor a classificação de “Zona Mista” para a Malha 14,

integrando-a na mesma categoria de toda a área do PUAL, e recomendar que os

futuros edifícios tenham em conta um bom nível de isolamento acústico aquando

da realização dos seus projectos de arquitectura.

4 — Peças Escritas e Desenhadas

Na formalização do Plano foram tidos em conta variados níveis de informação que

incorporam todo o processo de concretização do PUAL e suas adaptações.

Embora todo este conjunto de transformação e requalificação urbana seja do

conhecimento das entidades da Tutela que intervêm na apreciação e formulação de

programas e de condicionantes, entendeu-se integrar nas peças deste Plano, como

Anexos, alguns dos estudos sectoriais que, em aspectos ou temáticas sensíveis,

contribuiram para a formulação de soluções e a concretização de algumas das obras

já realizadas ou em curso.

Com níveis diversos de abordagem ou aprofundamento, tais estudos sectoriais

permitem ler a relação que as propostas para a Malha 14 possuem com a Estratégia

global delineada, bem como com as condicionantes que têm sido tidas em conta na

formulação das diversas propostas sectoriais.

Assim, integram as peças deste Plano:

4.1 — Peças Escritas

a) Regulamento

b) Relatório (Integra Anexos A e B – “ Interferência das Construções com os

Níveis Freáticos” e “Plantas Extractos do PDML e do PUAL”)

c) Anexo C – “Estudos de Impacto Ambiental do Eixo Norte-Sul”
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d) Anexo D – “Estudo de Transportes e Estacionamento para a Área de

Intervenção do Plano de Urbanização do Alto do Lumiar”

e) Anexo E – “Relatório Geológico-Geotécnico (Urbanização do Vale Grande –

Lumiar Malha 14)”

f) Anexo F – “Parque Oeste – 3ª Fase – Lumiar – Furo SS-03 – Relatório”

g) Anexo G – “Parque Oeste – 3ª Fase – Lumiar – Furo SS-04 – Relatório”.

h) Anexo H – “Quadro das Licenças ou Autorizações de Operações

Urbanísticas”.

4.2 — Peças Desenhadas

a) Planta da Situação Existente sobre Ortofotomapa – Esc.1/2000

b) Planta de Enquadramento – Esc.1/2000

c) Planta de Alteração do Plano da Alta de Lisboa (PUAL) – Esc.1/500

d) Planta de Implantação – Esc.1/500

e) Planta de Condicionantes – Esc.1/500

f) Planta dos Espaços de Utilização Pública – Esc.1/500

g) Planta do Desenho Urbano – Esc.1/500

h) Planta de Equipamentos – Esc.1/500

i) Planta de Modelação do Terreno – Esc.1/500

j) Planta de Infra-estruturas – Esc.1/500

k) Planta do Cadastro Original – Esc.1/500

l) Planta da Operação de  Transformação Fundiária – Esc.1/500

m) Planta-Ficha do Lote 14.1 – Esc.1/500

n) Planta-Ficha do Lote 14.2 – Esc-1/500

o) Planta-Ficha do Lote 14..3 – Esc.1/500

p) Planta-Ficha do Lote 14.4 – Esc.1/500

q) Planta-Ficha do Lote 14.5 – Esc.1/500

r) Planta-Ficha do Lote 14.6 – Esc.1/500

s) Planta-Ficha do Lote 14.7 – Esc.1/500

t) Perfis Longitudinais – 1 – Esc.1/500

u) Perfis Longitudinais – 2 – Esc.1/500

v) Perfis Tipo – Esc.1/200.
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A Malha 14 é uma das malhas de menores dimensões territoriais do PUAL,  integra

a UPG 5 e tem uma relação directa com frente para o Parque Oeste.

E, por isso, uma das malhas onde mais sentido fazem as orientações gerais e

estratégicas do PUAL e onde, semelhantemente, mais importância têm os estudos

globais que determinaram e enquadraram aspectos e soluções específicas que

constituem a particularidade desta Malha relativamente ao conjunto.

As alterações que este Plano formaliza não abrangem os valores relativos à

edificação e elementos conformadores da sua concretização (morfologia,

implantações, cérceas, áreas brutas de construção), respeitando-se o que está

determinado no PUAL e no seu Regulamento, e referem-se, sobretudo, ao traçado

viário e suas repercussões sobre o Desenho Urbano.

E as alterações propostas respondem de forma mais clara aos pressupostos

orientadores do PUAL, contribuindo para uma forma ubana mais clara e aprazível,

particulamente pela relação que agora permite com os espaços verdes do Parque

Oeste, mas também pela reorganização das áreas de utilização pública que

melhoram na sua organização e na sua espacialidade.

2009, Março, 27

(Carlos Guimarães, Arquitecto)

D — NOTA FINAL
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INTERFERÊNCIA DAS CONSTRUÇÕES COM OS NÍVEIS FREÁTICOS

OBJECTO

O presente memorando analisa a interferência das construções na malha 6 que margina o PARQUE

DO VALE GRANDE da urbanização da ALTA DE LISBOA, com o aquífero subjacente, tendo em vista a

eventual definição de medidas que atenuem o impacto da construção nos mesmos.

Foi realizado com base no estudo dos resultados de relatórios de campanhas de prospecção para os

estudos geológicos geotécnicos, num relatório de uma captação de água realizadas na proximidade

da malha 6 e em plantas topográficas da zona.

O memorando está organizado nas seguintes partes:

objecto

documentação de suporte

análise dos elementos relevantes

conclusões

DOCUMENTOS DE SUPORTE

Para este estudo foram utilizados os seguintes documentos, que nos foram disponibilizados, ou que

estavam na nossa posse (os relativos à malha 6):

documento 1

RELATÓRIO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO

GEOSOLVE, SOLUÇÕES DE ENGENHARIA, GEOTECNIA E TOPOGRAFIA, LDA

SOCIEDADE GESTORA DA ALTA DE LISBOA, SA

PARQUE DO VALE GRANDE – MALHA 6

LISBOA

FEVEREIRO DE 2004
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documento 2

RELATÓRIO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO

GEOSOLVE, SOLUÇÕES DE ENGENHARIA, GEOTECNIA E TOPOGRAFIA, LDA

SOCIEDADE GESTORA DA ALTA DE LISBOA, SA

PARQUE DO VALE GRANDE

LISBOA

JUNHO DE 2003

documento 3

HIDROTERRA, CONSULTORES DE GEOLOGIA APLICADA E PROJECTISTAS, LDA

LUIS FRAZÃO, SA

PARQUE OESTE   3ª FASE   LUMIAR

ABRIL 2008

ANÁLISE DOS ELEMENTOS RELEVANTES

Dos documentos citados passamos a analisar os seguintes elementos, que consideramos relevantes

para o objecto do presente estudo:

RELATÓRIO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO

PARQUE DO VALE GRANDE – MALHA 6

FEVEREIRO DE 2004

Análise das sondagens S 10,  S 20 e S 21, realizadas na adjacência nascente norte da malha 6:

S 10, realizada em 12.2003

cota da boca 103,9 m
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cota do nível freático 86,0m

profundidade do nível freático 18,0 m

S 20 realizada em 11.2003

cota da boca 105,7 m

cota do nível freático 85,0m

profundidade do nível freático 21,0 m

S 21 realizada em 12.2003

cota da boca 107,7 m

cota do nível freático 89,0m

profundidade do nível freático 12,0 m

A caracterização hidrogeológica apresentada é de formações construídas por alternâncias de

níveis arenosos e argilosos com baixa permeabilidade, pouco importantes como aquíferos.

As datas de realização das sondagens permitem prever que os aquíferos estavam carregados e

portanto com níveis relativamente elevados.

RELATÓRIO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO

PARQUE DO VALE GRANDE

JUNHO DE 2003

Análise das sondagens  S 8 e S10, realizadas na imediação poente da malha 6:

S 8 realizada em 03.2003

cota da boca 91,2 m

cota do nível freático 88,0 m

profundidade do nível freático 3,2 m

S10 realizada em 04.2003

cota da boca 92,2 m

cota do nível freático 90,0m

profundidade do nível freático 2,2 m
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A caracterização hidrogeológica apresentada indica a forte presença de argila que confere

caudais pouco significativos.

As datas de realização das sondagens permitem prever que os aquíferos estavam carregados e

portanto com níveis relativamente elevados.

PARQUE OESTE   3ª FASE   LUMIAR

ABRIL 2008

Análise da captação FURO SS-04 realizado na imediação sul poente da malha 11:

FURO SS-04 realizado em 02.2007

cota da boca 91,0 m

cota do nível freático 81,7 m

profundidade do nível freático 9,3 m

As datas de realização das sondagens permitem prever que os aquíferos estão carregados e

portanto com níveis relativamente elevados.

Da planta topográfica da zona pode-se verificar que as cotas do arruamento que serve a malha 6

variam aproximadamente entre as cotas 94,0 m a sul, e 102,0 m, a norte do piso térreo, atingindo a

cota 100 na zona das sondagens na imediação poente

Por analogia com a malha 6 adjacente, é previsível que as cotas do rés do chão dos edifícios da

malha 6 sejam aproximadas às do arruamento adjacente e que os mesmas sejam dotados de 3 caves.

Nesse pressuposto as cotas do piso mais enterrado, poderão variar entre os 85,0 m e os 93,0 m, sendo

de 91,0 m na zona intermédia já referenciada.

Comparando as cotas anteriormente referenciadas, teremos:

a cota da construção de 81,0m deve ser comparada com a cota do nível freático de 81,7 m
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a cota da construção de 91,0m deve ser comparada com as cotas do nível freático variando

entre os 88,0 m e os 90,0 m

a cota da construção de 93,0m deve ser comparada com as cotas do nível freático variando

entre os 85,0 m, os 86,0 m e os 89,0 m

CONCLUSÕES

Um estudo mais rigoroso só será possível com a disponibilização de um reconhecimento geológico

geotécnico da zona afecta à malha 6.

Face aos elementos disponíveis, poderemos concluir que as interferências entre as construções a

realizar na malha 6 e os aquíferos previsíveis, a existirem, serão marginais.

Nos pressupostos anteriores não serão necessárias medidas especiais para minimização do impacto

das construções nos aquíferos.

Matosinhos, 25 de Julho de 2008

Fernando Azevedo Duarte

engenheiro civil feup
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de Impacte Ambiental relativo ao Viaduto do Eixo Viário Norte/Sul sobre a Avenida Padre 

Cruz, em fase de Projecto Base_ 

O Estudo de Impacte Ambiental é composto: 

• pelo presente Resumo Não Técnico~ 

por um Relatório Síntese~ 

• por um volume de Anexos Técnicos; 

por dois volumes referentes aos projectos de medidas de minimização - Protecção 
Sonora e Integração Paisagística 

Lisboa, Maio de 2004 

ARQP AIS, Consultores de Arquitectura Paisagista e Ambiente, Lda_ 
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!1 - INTRODUÇÃO 

O presente Resumo Não Técnico enquadra-se no Relatório Final do Estudo de Impacte 
Ambiental referente ao Viaduto do Eixo Viário Norte-Sul sobre a Avenida Padre Cruz, 
integrado no IP7 - Eixo Norte-Su~ tendo sido adjudicado pelo Instituto de Estradas de 
Portugal (IEP) à ARQP AIS, Consultores de Arquitectura Paisagista e Ambiente, Lda .. 

O Relatório Final do Estudo de Impacte Ambiental, agora apresentado, tem por objectivo a 
análise ambiental do traçado em fase de Projecto Base e foi efectuado com vista ao 
cumprimento da legislação em vigor sobre Avaliação de Impacte Ambiental, nomeadamente o 
Decreto-Lei n.0 69/00, de 3 de Maio e a Portaria n.0 330/01, de 2 de Abril. 

O Estudo Prévio do Eixo Norte-Sul foi desenvolvido em 1996, tendo sido aprovado o 
corredor sobre o qual incidiu o posterior projecto de execução. Este último foi finalizado em 
1998, com a aprovação da Câmara Municipal de Lisboa constituindo os nós da Av. Padre 
Cruz e com a CRIL, projectos individualizados. Estes projectos foram acompanhados do 
respectivo ElA, efectuado pela empresa Espaços Verdes - Projectos e Construção, Lda, dando 
continuidade ao ElA já elaborado em fase de estudo prévio para o mesmo lanço. 

Em 2001 foi adjudicado pelo ex-ICOR à ARQPAIS, Consultores de Arquitectura Paisagista e 
Ambiente, Lda a elaboração do ElA do Eixo Viário Norte-Sul - Av. Padre Cruz I Nó de 
Ligação à CRll.,, em fase de projecto de execução, o qual não incluía porém o Nó com a Av. 
Padre Cruz. Este ElA foi sujeito a processo de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), tendo 
dado entrada no Mirustério do Ambiente e Recursos Naturais (actual Ministério das Cidades, 
Ordenamento do Território e Ambiente) a 22 de Abril de 2002, e tendo obtido Parecer 
Favorável Condicionado do Exmo. Sr. Secretário de Estado do Ambiente a 18 de Dezembro 
de 2002. 

A separação do Nó do Eixo Norte/Sul com a A v. Padre Cruz deveu-se ao facto do projecto 
inicial deste nó, realizado pela Consulplano e revisto pela Viaponte, não se adaptar segundo a 
Câmara Municipal de Lisboa à zona urbana onde se iria implantar. Neste contexto, técnicos 
da Direcção de Projecto de Coordenação, Planeamento e Recuperação de Áreas Degradadas 
(DPCOPRAD) desta autarquia, desenvolveram urna "Proposta de Alteração ao Estudo Inicial" 
sujeita ao parecer dos diferentes sectores da câmara, do IPPAR, do ex-ICOR e da Direcção 
Regional de Ambiente de Lisboa e Vale do Tejo. 

O projecto resultante foi alvo de ElA em fase de projecto base, urna vez que se previa o 
lançamento de um concurso de concepção-construção. Este foi sujeito a AIA tendo obtido 
parecer de desconformidade a 25 de Outubro de 2003. 

Nesta sequência, e tendo em consideração a recente actualização do Plano Rodoviário 
Nacionâl (Decreto-Lei n.0 182/2003 de 16 de Agosto) na qual o Eixo Viário Norte-Sul passa a 
integrar o Itinerário Principal n. 0. 7 (IP 7), deixando de ser responsabilidade da Câmara 
Municipal de Lisboa para ficar sob a alçada do IEP, decidiu este instituto sujeitar o projecto 
do Viaduto do Eixo Viário Norte-Sul sobre a Avenida Padre Cruz a procedimento de AIA 

iP7- 6xo Víário Norte-Sul. Viaduto d o 6xo Víório Norte/Sul sobre o Av. Podre Cruz - PfOJECTO BASE- E.i.A. - RESUMO NÃO TÉCNICO 
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Nesta sequencta foi adjudicada à ARQP AIS, Consultores de Arquitectura Paisagista e 
Ambiente Lda. a realização do ElA do referido projecto, o qual incide única e exclusivamente 
sobre o Viaduto, respectivos ramos de acesso (Ramos A e B), bem como sobre o 
restabelecimento da Azinhaga da Cidade (Restabelecimento 2), devido à implantação de dois 
dos pilares do viaduto sobre a referida via. 

O objectivo deste estudo é, portanto, analisar as implicações ambientais do projecto, 
procedendo à proposta das medidas minimizadoras dos impactes gerados passíveis de 
implementação, com vista à sua redução, compensação ou mesmo eliminação. 

É de referir que após a conclusão do Estudo de Impacte Ambiental e respectivo envio ao 
Instituto do Ambiente, para instrução do Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental, 
se verificou a necessidade de efectuar alguns ajustes ao projecto Base do Viaduto, decorrentes 
da elevada complexidade de que se reveste e das características específicas do local onde se 
implanta o mesmo, os quais se enunciam seguidamente: 

• 

• 

• 

reajustamento dos pilares do viaduto a partir do pilar P7, tendo-se aumentado o vão de 
40 para 5 2,3 O m, resultando na redução de 15 para 13 pilares; 

reajustamento do Restabelecimento no 2, da Azinhaga da Cidade, aproximando-o da 
zona de projecção vertical do viaduto, de modo a conferir prioridade a quem circula na 
referida Azinhaga. Refere-se, ainda, que de modo a não comprometer no futuro, um 
reordenamento viário sob o viáduto nesta zona, se suprimiu parcialmente o aterro do 
encontro norte do viaduto, substituindo-o por um muro; 

na cartografia de projecto foi ainda ajustada a quilometragem da plena via do viaduto, 
por forma a integrar os 1 00 m iniciais onde, conforme é referido no Volume 2 -
Relatório Síntese, Capítulo 3 - Caracterização do Projecto, está previsto efectuar 
pequenos acertos decorrentes da inserção dos Ramos A e B, pelo que a extensão total 
passa a ser de 1.261,467 m. 

Os ajustamentos acima referidos mantêm-se inseridos dentro da faixa de 1 00 m (centrada no 
eixo do viaduto) onde a Câmara Municipal de Lisboa se encontra a adquirir os imóveis e 
terrenos potencialmente interferidos pela obra em estudo. A este facto acresce que se assistirá 
a uma redução das áreas ocupadas, sendo que com a nova implantação dos pilares e 
redefinição do traçado do Restabelecimento 2 não serão interferidas áreas afectas a usos 
distintos dos já identificados. 

Efectivamente a zona onde ocorreram os ajustes de projecto são terrenos expectantes da 
Câmara Municipal de Lisboa, nomeadamente, o parque de estacionamento provisório que foi 
utilizado durante as obras do Metropolitano E.P., o qual se encontra actualmente desactivado. 

Deste modo, considera-se que as alterações efectuadas ao projecto não determinam novos 
impactes, pelo que a avaliação de impactes efectuada no âmbito do ElA se mantém válida 

O Estudo de Impacte Ambiental é composto por um Relatório Síntese, um volume de Anexos 
Técnicos, o presente Resumo Não Técnico, e os Projectos de Medidas de Minimização 
relativos à Protecção Sonora e Integração Paisagística. 
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lz - O PROJECTO EM ESTUDO 

O troço do Eixo Viário Norte-Sul em estudo desenvolve-se no Concelho de Lisboa, 
atravessando apenas a freguesia do Lumiar. Contudo, este eixo quando concluído estenderá a 
sua influência a grande parte do país, através das interligações que estabelece com a rede 
viária fundamental já existente e prevista no Plano Rodoviário Nacional, que quando 
completa permitirá reduzir os tempos de percurso e os gastos de combustível, e 
simultaneamente assegurar níveis de segurança superiores nas deslocações efectuadas. 

A recente integração do Eixo Viário Norte-Sul no IP7, na sequência da actualização do PRN 
através do Decreto-Lei n.0 182/2003 de 16 de Agosto, denota bem a importância que este eixo 
apresenta no contexto nacional, o qual quando completo permitirá reduzir os tempos de 
percurso e os gastos de combustível e, simultaneamente assegurar níveis de segurança 
superiores nas deslocações efectuadas. Este cumpre deste modo a função de via urbana 
distribuidora, que se interliga através da Ponte 25 de Abril e da CRIL, com o eixo viário 
longitudinal que atravessa o país - o Itinerário Principal n° 1 (IP 1 ), o qual integra a Auto
estrada AI, em direcção a norte e a Auto-estrada A2, em direcção a sul (Figura 1). 

De facto, verifica-se actualmente que o tráfego proveniente do Norte, pela Auto-estrada Al 
com destino à margem Sul, pela Ponte 25 de Abril/ Auto-estrada A2, e vi ce-versa, tem 
necessidade de atravessar Lisboa, revelando-se este muito penalizador para a cidade que não 
comporta os níveis de tráfego a que está sujeita, originando congestionamentos diários com 
repercussões na segurança e qualidade de vida da população. 

A conclusão deste eixo viário evitará assim o referido atravessamento, permitindo ainda a 
distribuição do tráfego proveniente do Norte, Sul e do Oeste para o interior da cidade através 
dos nós de ligação previstos a importantes avenidas de Lisboa, sendo que os benefícios 
directos para a cidade sentir-se-ão ainda ao nível da melhoria das condições de circulação na 
A v. Padre Cruz. 

Figura 1 -Localização e 
Enquadramento do Traçado. 

i 

Eixo Víírio Norte-Sul construído 

Eixo Víírio Norte-Sul proj<Xbdo 
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O troço agora em análise tem início a poente do Cemitério do Lumiar, desenvolvendo-se a sul 
do mesmo antes de transpor a Av. Padre Cruz e sobrepassar o Mercado Municipal desta zona 
histórica de Lisboa, terminando já a nascente do mesmo numa zona de terrenos expectantes 
em progressiva urbanização, observando-se já alguns edifícios, recentemente construídos ou 
ainda em construção. O traçado em estudo irá assim ligar o lanço já construído do Eixo Viário 
Norte-Sul Av. das Nações Unidas- Av. Padre Cruz, com o lanço Av. Padre Cruz - Nó de 
Ligação à CRIL, já viabilizado ambientalmente. 

O traçado em estudo apresenta uma extensão total de aproximadamente de 1.262 m, sendo 
que cerca de 775 m se desenvolvem em viaduto apoiado em 13 pilares centrais com vãos 
compreendidos entre os 35 e os 52,3 m, com excepção da zona de atravessamento da Av. 
Padre Cruz e do Mercado do Lumiar, onde se adoptam, respectivamente, vãos de 90 m (entre 
o Pilar 3 e 4) e 80 m (entre o pilar 6 e 7) de modo a vencer estes obstáculos. 

Esta via apresenta uma geometria em toda a sua extensão compatível com uma velocidade 
base de projedo de 80 km/h. 

A articulação da Avenida Padre Cruz com o Eixo Norte/Sul será efectuada através da 
concordância dos dois ramos existentes (actual entrada e saída do Eixo Viário Norte-Sul na 
zona de Telheiras) com o viaduto agora em estudo. 

O perfil transversal tipo preconizado para a plena via/viaduto do Eixo Viário Norte-Sul, 
apresenta três vias de tráfego em cada sentido (2x3), e compõe-se de duas faixas de rodagem 
unidireccionais com três vias de 3,50 m de largura, cada uma delas, perfazendo uma largura 
total de 10,5 m; um separador central com 0,60 m de largura na base, ao qual estão associadas 
duas bermas esquerdas com 1,0 m de largura; duas bermas direitas com 3,00 m de largura e 
dois passeios laterais com 1,20 m de largura necessários à instalação de guarda de segurança 
metálica e guarda-corpos perfazendo uma largura total de 32m. 

O perfil transversal tipo preconizado para os Ramos A e B apresenta uma faixa de rodagem 
com duas vias de sentido único, cada uma com 3,5 m, uma berma exterior com 2,5 m de 
largura e uma berma interior com 1,0 m de largura, originando um perfil com uma largura 
total de 10,5 m. Refira-se que ambos os ramos contemplam, ainda, vias suplementares de 
aceleração ou abrandamento conforme se trate do Ramo A ou Ramo B. Finalmente, o 
Restabelecimento 2 é composto por uma faixa de rodagem com uma via de 3,5 m por sentido, 
às quais estão associadas bermas laterais de 1,5 m, perfazendo um perfil com 1 O m de largura 
total. 

Desta forma, o lanço agora em análise desenvolver-se-á, embora numa zona periférica do 
concelho de Lisboa, sobre o tecido urbano da zona do Lumiar, atravessando parcialmente e 
numa zona marginal a Área Classificada do Conjunto Monumental do Paço do Lumiar e a 
respectiva Zona de Protecção Especial. 

O sistema rodoviário que atravessa a área em estudo e que é interceptado pelo viaduto é 
constituído fundamentalmente pela Av. Padre Cruz e Alameda das Linhas de Torres, bem 
como por diversos arruamentos camarários. 

IP7- 6xo Vlétio Norie-SU. Vicd.Jto do 6xo Viârio Norte/Sul sobre o Av. Podre Cruz- PROJECTO BASE . E.I.A. . RESUMO NÃO TÉC NICO 4 
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A construção deste viaduto e a conclusão do Eixo Viário Norte-Sul possibilitará uma maior 
fluidez de tráfego, evitando que os veículos pesados circulem na proximidade de zonas 
habitacionais, aumentando a segurança e a qualidade de vida, quer dos utentes destas vias, 
quer dos residentes na sua envolvente. 

Na Figura 2 é possível observar a implantação do Viaduto do Eixo Viário Norte-Sul sobre a 
Av. Padre Cruz sobre a cartografia militar à escala 1:25.000. 

Refira-se que dada a sensibilidade da área a sobrepassar com o viaduto, a Câmara Municipal 
de Lisboa, através de um protocolo assinado com o Instituto de Estradas de Portugal (IEP) em 
10 de Outubro de 1996, deu início a um processo de aquisição dos terrenos e imóveis numa 
faixa de sensivelmente 100 m centrada no eixo do viaduto em projecto. Apesar da antiguidade 
deste processo, e uma vez que o projecto do viaduto, inicialmente da responsabilidade da 
Câmara Municipal, transitou para o IEP, a que acrescem os recentes ajustes efectuados ao 
projecto base, o referido processo ainda não se encontra concluído. 

Refira-se, contudo, que parte dos terrenos sob o viaduto são já pertença da Câmara Municipal 
de Lisboa, pelo que não será necessário proceder à sua aquisição, bem como alguns volumes 
edificados de carácter público, nomeadamente, o Mercado do Lumiar e instalações da Junta 
de Freguesia do Lumiar. Assim, está prevista a aquisição de todos os volumes edificados de 
carácter privado localizados sob o viaduto, os quais deverão ser demolidos aquando do início 
da construção do mesmo, devendo manter-se apenas em funcionamento o Mercado do Lumiar 
e os dois edificios afectos à Junta de Freguesia do Lumiar. 

De modo a manter em funcionamento estes dois estabelecimentos públicos, bem como a 
assegurar a circulação na Av. Padre Cruz e a Alameda das Linhas de Torres, está prevista a 
colocação de urna protecção em pórtico temporário durante a construção desta infra-estrutura, 
de modo a salvaguardar a queda de objectos ligeiros ou pessoas durante a construção. Acresce 
que se recorrerá à montagem do tabuleiro através de avanços sucessivos, recorrendo à pré
fabricação das aduelas do caixão, as quais serão colocadas na frente de montagem com auxílio 
a uma viga de lançamento de fonna a movimentar as cargas pesadas sobre os referidos 
atravessamentos em horários de pouca frequência de pessoas e bens, isto é, durante o período 
nocturno. 

Deste modo assegura-se o funcionamento dos estabelecimentos e a circulação viária na sua 
envolvente, sendo que caso se verifique a necessidade de condicionar o trânsito, este 
condicionamento deverá ocorrer durante a noite, num curto período de tempo, sendo 
apresentado para o efeito pelo empreiteiro a quem for adjudicada a obra um Projecto de 
Desvios Provisórios sujeito à aprovação da Câmara Municipal de Lisboa. 

Relativamente aos volumes previstos nos movimento de terras a efectuar para implantação do 
viaduto e readaptação dos ramos de entrada e saída do Eixo Viário Norte/Sul, verifica-se que 
o balanço é negativo, sendo necessário recorrer a zonas de empréstimo (Quadro 1 ). Refira-se, 
contudo, que em virtude de se verificar sempre a existência de materiais sem características 
adequadas à execução de aterros, deverá ser provável igualmente o recurso a vazadouros de 
materiais. 
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Quadro 1 - Resumo dos Movimentos de Terras 

Troços Escavação (m3
) Aterro (m3) 

Em fundações dos pilares e encontros do viaduto 4.300 1.000 

Nos Ramos A e B e no Restabelecimento 2 4.000 41.500 

Balanço (m3) 

+3.300 

-37.500 

Os valores previstos para o tráfego médio diário (TMD) no troço em estudo para os anos de 
2005, 2015 e 2025 encontram-se no Quadro 2. 

Quadro 2 - Evolução prevista do Tráfego Médio Dián'o Anual 

ANo 2005 2015 2025 

Cenário/ 
Total Pesados Total Pesados Total Pesados 

Veículos 

Plena Via Optimista 49282 3864 82084 6114 120026 7931 
(Viaduto) Pessimista 43717 3427 64021 4768 91620 6054 

Optimista 14039 688 20308 945 24085 1065 
Ramo A 

Pessimista 13053 640 17400 810 21169 936 

Optimista 2054 101 2972 138 3525 156 
RBmoB 

Pessimista 1910 94 2546 119 3098 137 

A calendarização deste projecto, prevista pelo IEP, prevê o início da construção do viaduto do 
Eixo Viário em análise no final de 2004, e a sua conclusão após um ano, sendo que este 
deverá ser aberto ao tráfego em 2006, simultaneamente com a abertura do último lanço Av. 
Padre Cruz- Nó de Ligação à CRIL, já viabilizado ambientalmente. 
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13 - CARI\CTERIZAÇÃO Al\1BIENTAL DA ÁREA DE ESTUDO E PRINCIPAIS I 
I DlPACTES Al\IBIE~TAIS I 

O traç.ady e;>1 estudo envolve, como já se ref-::riu, a construção do viaduto sobre a A v Padre 
Cruz e a readaptaç-ão dos dois ramos exis~er.tes que. actualmente fazem a articulação desta 
avenida com o final do Eixo J\;orte-S-..1! na zona de Telheiras. A sua implantaç-ão numa zona 
claramente urba;1a, fot.-emen~e a;1tropizada, onde tocas as características naturais fOíam já de 
~una fom~a ou de outra adulteradas pela construção massiva, conduz necessariamente a un~ 

tip·o de análise distinta dam1ela oue habitualmente se efectua num ElA. ' . 
Desta forma, J~ão se j~1s~itka un~a análise pro~mda de descritores como éi geomorfologi<1 e 
geologia, soios, clir.1ê., recu;-sos hid ;-icos e sistemas ecológicos, importando antes caracterizar 
a área de in~en:enç.ão c!o ponto de vista /iiofisf.::o, procurando identificar pontos de potencial 
co;J.f1ito e/ou in~e.de•·ên(:ia :-elacionados com os descritOres em causa. 

Pelo contrário, os descritores Qualidade do ar-e Ambien~e Sonoro tomam-se muito relevante::: 
no presente conte:-.io urbano, sendo in;egrados num capítulo desew.,:oh.-ido mais 
pormeno;-izadar.1en~e, (iUe. caracteriza estes dois factores amhimtais. 

Assim, do ponto de vis~a g~omorfofógko ti região afecta ao traç.ado é constituída por umã 
superficie de aplanação, levemente inclinada pára SE em direcyão ao rio Tejo. O traç.ado, 
desenvolve-se na zona ocidental da bacia hidrográfica do Tejo, sub-bacia da ribei ra de 
OdivelasfPóvoa (afluente da ribeira de Lc:ures), com uma direcç6o aproximada SW-NE, na 
zor.a do Lumiar. A região envolvente ao traçado caracteriza-se por um relevo ap~an<1do 
ba sta;~te erodido, onde se notam ainda escassas colinas pouco expressivas, onde as cotas não 
ultrapassam em geral os 150 m e os declives suaves, variam entre O e 3%. Desta forma, <1 

bacia hidrográfica do rio Tejo constitui o principal elemento geomortC.;lógico, estando toca a 
região fortemente condicio;1ada pelo encaixe vertica! dos et;rsos de água que <i constit1!01Ti, 
1~8o se prevendo a intercepção de nenhuma iinl~a de águéi pelo traçaéo 

A. geologia desta região eng:oba e-:..:c.lusivamente terrenos detríticos da b<1ôa se.di menta r de. 
Tejo, essencialmente areias e argilas por vezes cobertas por Alu'-·iões modernas. 

n -.!.n_:o n - :""\:,j .... -4,- f .. -= .... ~~Jt,...,'\ n..:~.-~ ;"" i:'-. #"'Y"> - - ·-....... - ,...t d -_:) .. ,.... ~ ~; • .L ... ::: ...... -:;, - ;:::' 
1-'' '-'F" 1. "J '" "''-' , • '<•~ ... ·-'.!· c.h.:-,., "'r, ,.a, 0:- :-t:-,l:'-1 ,1a:- ~·e 1 ,_l•agen1 t -XiC::n:>n,e' ;,(•'-' :-~:., ,t\• 

a!teraGos sign1fi~:i·ç~j";Jente l e ,.,, f~;16rnen0~ erGs.;·vos s~;-ão n1; ;1 in1izad0s dado que a tt;--ed d~ 
-"' '() ""xpo-·o d e ··:.J '"'.:, .J -.r"'"- -i - ;:;"' .l- - ,...,' r+",- - ~ •..,) -· -+e·~·" ,.;. -··t" r-rl· -·d .., r' __ ._.~_ :. ~''" .. '- · • :::-; , .._ ..,,,.;-.. '' 1..• ~.:::-, ' L,~·uv li\.' 1.-vDe.t;_, .c:~t',u eX!:,, ·t:<L-, Se"' n1 .. tl u c:•_,dd <t. vC"\-ll..•'-' ,,::-

~~íâCterÍS~ÍC<IS ue-0mortolóç;i~as c!a região. e ao ~1cto do 11roiecto em esn;d0 incluir ;menas r. 
- -....; ....... • J .. e 

(".."instrcJção de (m; "-iadulc• iiW~;a zona R!);anad<i e a ieéidaptélç.ão de ramos já exister.tes e m;.J;iv 
<ifZF.lT3dos ao te;-ren;;_ não se 1•>;-:':ê a constn.;c.â•• de ate;-ms e e"C(iV8c1io de uranGes jjr;1er.sões ...... . ~ ~ '-' 

A ss' r";i, ter.GG er:1 C.('~rts;de;-;,~~n ~l~f c. ['fDjec.~c~ e.n1 estudo se desen"·nh,:e nu rtJ d área j ~ 
.L:J"'-.-1-- ·-. 1"-,;:. 1 ·-·o-r.;-.-4 ~ !() ,...._ ._ ,_ .. -- J:- ~ .. . .J;o., , ,..-. ., "- a'"- " _ ..J,. ;:::'""\ ...., ·"r·:)•'"""'.=l•"'l,.. ~ et-LC I.., :"T .. 0 1 : .... .. t .. ,..., ..,..:. ~ ,. 
t\. \.(l :1 •\:Í tV \..1: <1 t:t..dUcl, 1\ .:3• • r·:\..lfu:s· .. .Hitl:C'tlt-e tit"r!hr<t., 11<1.\..t S.-c lnl \oe'1..11: ti ·'t.C: l t:V\..: i h' j-·' d Vt\,' 
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rnanc.has de empréstimo, bem como a vazadouros de materiais em vimide de algumas das 
terras de escavação não poderem ser reutilizadas. O impacte é considerado pouco signific-<~ti'vo, 
não só de'itido aos reduzidos volumes de terras em causa, mas também porque a inten:enção de 
áreas para vazadouro ou ea~préstímo de terras será feita necessariamente em zonas licenciadas 
para o efeito. 

1\. T l',.J • • J' ' L ' . ,... . I d . ·- ' l ',.! , -.a total!uaae ao conce no a e ;sooa a cartograna oe so os e e apt10ao agrlco a, consiuera 
toda a superfície como Area Social, não assinalando qualquer mancha de solos. 

Tal resuita do elevado grau de ocupação dos seus solos, com áreas constr-Jídas ou intr a
-estruturadas. Mesmo relativamente às áreas intersticiais ainda não ocupadas, uma boa parte 
deias apresenta já o solo origina! profllndamente alterado em resultado de escavações ou 
aterros, e;n que frequentemente são adicionados materiais estranhos aos originai~ 

A construção da estrada não afectará, directa ou indirectamente, qualquer área de solos da 
RAi'!, ou de m .. ~ros solos de ele·...-c;da aptidão ag;-ícola. Por essa razãc não se propôs qualquer 
meàida mínimízadora. 

A análise climática da área em estudo (de acordo com a das.sificaç.ão climática pelo n~étodc 
de Thornthwaite para a estação Lisboa/Portela) indica que se tra~a de uma região com um 
clima húmido, temperado, com fa!ta de água no Verão. Concluiu-se que, dadas as 
carac~erísticas climáticas da área em estudo, os irnpactes nesta componente devem ser 
considerados de magnitude e significância baixa. 

Do ponto de vista dos recursos hídricos, o traçado em estudo desenvoh.:e-se r,a bacia 
hicrográfica do rio Trancão, na sub-bacia hidrográfica da ribeira da Póvoa (afluente da ribeira 
de Loures). Este projecto para além de se desel~Yolver maioritariamente en~ ':iaduto não 
atrave~sa nenhuma linha de água, pelo não se prevê.e1~1 impnctes directos sobre recursos 
hl'M,..Jco- - 'Pe_..i:.. ,-.·,..:~ \.ll• .. :> ::,U H!vi!H;:o. 

C;-;1a "·ez que á zona Oi~de se ceser~volve o projecto se t;-ata de uma área já muito urban[zr,da, 
não se verificam impactes significativos, no entan.to, irá contribuir, mesmo que de forma 
ligeira, para o éiur.1ento da impermeabilizayão do solo, increme;'ú'• do eswamento sl:pe;-ticial, 
assim como para criação de obstáculos ao escoarnento natural 

r\ssim, 0s i0~pac.tes iia drenagen~ superficial resul~arão pr;n.::ipalmel~te co ac;-éscir.~o na 
impermet1bilizaó d0s solos e consequente redução d8 idiitração, já muito reduzida, com 

•• o • • • • 

para nJirH~~11 Znr os potenc.I<Hs In1J)actes negatr .. "·cJs 
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. l . ' C' • 1 • C' .d .J • • pratiCamente nu o aa area a.e.:.taaa pe~o proJec~o, roram c.umpn .os touos os proc.eOim.:;ntos 
usaais par2: Avaliaç.ão de lmpc.~~es Ambientais impostos pela legislação eaquacrante. 

Os resultados obtidos permitiram demonstrar que a tlom e a ·vegetação da área de estudo, têm 
uG1 valor bot§nico nu!o. Esta cor,c.lusão rad ica ;~os seguintes factos: C) não existem espécies 
con~ est.?:t.Jto de ameaça en~ Por.t;ga!; (2) não ex;sten; hab;~ats inscritos ~a Dire.::tin1 Habitats; 
(3) não existem quaisquer estm~1ras de vege~ação raras e;1~ Portugal e ( 4) de· ponto de "-ista c a 
vegetação, a área apresenta um coberto in·,:ulgarmente: degradado, onde os loc.ais não 
ocupados por edifícios, armamentos ou estradas apresentam-se cobertos por prados, estn:tura 

Os resu ltados relati"·os à fauna s8o semelhantes. De facto, na sua totali c! :1Ge, as espécies 
inventariadas são muito abundantes em PortuQ:Rl e freauentes em me;o urbano. Também no 

'-' . 
que respeita à fauna, a á rea de estudo não tem ':alor relev<n~te . 

~este contexto, os impactes sot.re as comm~ ic!ades <lnimais e ;,:egetais são c.onside.rac!os pot;co 
significa ti'i.·os ou nulos. 

No que se refere avs factor.:s amhieJitajs, verifica-se que relãt ivRmente à qualidade do ar esta 
zona apresen~a. de um meco gera!, índices significativos de poh.;iç.ão atmosférica gerada pelo 
"' le•·ado ··o'u n·e d.=. t :... ;:~go a4

, ...... -...; ·e! .. - ·+, ..... ,... 1 ~ ,J · ,.. : ~ .... ... D r....... ... c '!""l+e~ n'o' -o; - r~· ·o~ ._, v< " ,, , 1 \.· ra.c; , utOII!vv . \eli .. ~..-«GU o..:l<tfta, ll e l<tv . '-'-'n'o ;O' " ::- 1 , \. .._, , ~ \~!); i) 

rodoviários) de maior significado, refere-se o lanç.o finai do Eixo Viário ;\;orte-Su! c a 
Avenida Padre C;-uz!Calçada do Carriche. 

Relativamente aos impactes nê! qu<tlidade do ar: durante a fase de constn.;ç.f;o, a acção do ven~o 
e o movimento de máquinas e viaturas levantarão, no~ períodos mais secos, nu'i:ens de 
poeiras, que poderão constituir um incómodo para êlS populaç0es marginais à obra. Com o 
início da ci rculaç.ão au~omóve ! os gases de e~cape originarão uma degrr.daç.ão de; qu<tlidade do 
<ir na cr.vvh:e;1~e ao nc>o traç.ado, ir.~pli;:x1ndo ~m in~pac~e liegéi~ÍV0, permar;er.te e irrevers;ve!, 
mas geralmente de baixa magnitude par<1 as sitt.iações n~nis prováveis de ocorrê.ncia, qL.1e ~ed 

d A • 0 ,.J f ' • d ' J..' ten enc1a a agrnvar-se ao longo ~..r• tempo, com o aumento aos níVeiS ,e trc,;ego. 

R I":\.C: -~ ~c . ....,~] 0 " "'ntr ... ~ r: el""''" .C.r ... C ·l .,. j."" ,.. "'le . .,-.,..._ ...J.-. .. . ·,. e·· ... ,.. _ /..l' ·t-~ ·-;.. -- t -+-: .~ ""' 1gUl1 - . ~ )-~•e-\.:llo<: - ;:,._., ~1l'- <1 \.·I.""' " ·ti '""._ ._, :ai: "'"'-' uu ~la . .,, a .. a );-.,_ loü ::-u:t:: <lt · ::0 :i,}<ll·t ~ 

l'"'rl""\l'"~ ... • ........... r o,-1-bcr- de . .,., ,..onf• ... ..Jo r ·- ,..! P 7 ;....1,.. d .. ; ..J - d ...._ -·· '"' -+·- A .-.,. :..c.:::. I .·,.. F''-~ .. 1>-.•::-, '-' '"' I C1 I . ! :: (!;::,! tll],;,_ IVUlf<..JU<I, iC\,uO 8v e~CC'-ltgt::::.nona.1;ed ... , u,· tr(\o\.·go G;1 S \1<15 

da área envclventc come ê o case da Avçnida Padre Cruz. 

ri"'\; 1'l""O't -~ r.L.-.. ,.. n'()l:r·n ~·, - r.-:::0 +r--....,_-...... ..... C,. _! ':l -t T ;::- ""' 'i-" .. · --i;" d ,..~ ...,a. ' ... t l ,.,r .. , I .... .. ~<(Í tí 11 l.l v!.Ld'yd uu ú!:!.:: d !aSe \.ii.. con-..n.çnL· ;-e,(;,!Vti 8 en~ ~ ::-::-n ·· e 1-'"' ' :c;. . • <t ... , 

~e~d("· (itie par;t êt f&se G€ cxpl-j;-ayão es~á já ~~e·,:1s~<\ c; n1'-;r;i~vr:zaç.ão r:c~ fin:b~tt~ Gc !a;1ç-, 
51 ib:'c(j_uente 

..J,... •• :.-.J .. .LI"'\ ... , .. ,.. ... , ,:, -t-n- .... ,. ... 1~·-.-~ - -- --~-- . _ ,. ... ;:: ...,. -J-. e..J;J-':...,.;- .-J f ... ,..t.,; .... ,.. ""';: ,.... ... ,.._,..,.. _ - ~ -.:. ·-,.. .....! ... 
\.!\._1 "htUUi\...t <lt-•tC '-('c!.:!! wr:e!l \.t\: .. â.J(': vt.J,:\..·ef.t!!ly<h) lrC \.\.JtJJ'-·t(~~ l:€ Jét..~'tt<i'r-<i:~l V<t!<l·-te.:t~tlvd Ctl\:.· 

.z0nüs u ;-bai~a,;') dado CiliE cst~ $.2. desen·,:c.h.:e sobrB a n~r,lhél ~ ; ;--ba;~~ ~e L.i~boa . 
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Freg:uesi(l do Lumiar. Os re
0
aistos acústicos efectuados na envol\.·e;~te. do traçado pern~item 

'-' 

• ~1 _; · "' -<-r.!.t'~o" ,..,.,..1~ .- : ,;r; ,., '"'C!. 'C" '~ ,~, "'rl ~,..j~ - rodor:;.r;.,, "'~-·J ,+"''lf"S e!" e-j' "~l- a 1 cont...-:l.il que o l.(l.l;;o\.· ÍvuVI-•ü .o ~ll''- .J ·~.-tia La." lt-: .C:S I • Y!(! . JCI ...... --. ~ ''-'J •'-''> . ! ! ~~C·\...(! 

na A-...-. Paêrf Cr ... ;z, é<. princ:pal fonte sonor3 responsável pelos níveis sono;-os obser-.:c.dos. 

As per1ui·bações esperadas nos níveis de mído ílliibiente nas áreas próximas do corredor en~ 
anáiise verificar-se-ão tanto na ~à se de co:istrução como, posteriormente, na fase de 

- , f -.-ç;::o ':\..,.. t:-,.. ___ d- ... r.·.,c::.+-, .... 3 - --::~""" e ·ne-~ :. •. e:- ,- ~- ... ::) :s a'- r-'!,:..Jo eJ.o-"'t -.- .J,..., ~-~ ;n-,ed·l~t~ eX}J:Oia ,, . , . a lc.~c- .c: t_.,__,.,_.,,_.'T."'-', :,,!v X_. -vlel• ,:,. ·"''-' :t: ndu ... a~.~~- - •a "" ' ua 

. : : -J.,~ ~ ct~- ' .. ,.!., o - -.c,' ~ o ~ -,.,~ ...: ~o ·lst~·-<ir. en··~ h ·ar·do '11 '~ '"''1.ll' "r=~ \. tZJl ;nanya ' <!:;:. areas Ot.u.... C-Ofl e, .... 1. aS opc-í<IÇO..:.::- \.!e v l j d '-f<" · tn\.1! y,__ ! I ,_ <1~1 1.. JCI '" 

' rt i 'L' . I - ' · - 1\. T ... • ,, I t ' . pesaoa, ma e;os pneumaucos, c:rcu;açao Ge cam1oes. J-...o ent<Hnc, para <nem ae emporcmos, 
- . te - : ...,,.)~-to- ~a-t· , --- -~-;::0 , ,:to !nc-J; -~,Jo- r· r. te~· po e ....... c.-"-ço os C.Qn:,e<jden v:, "".f <!v ..... ~ Dvod 1 .,_>:,. :,ç, (l 11Jlll .... (l tL:C!U :,. ....... -!!11.• . !!V v:,pci 

. .c d • - 'd d ' d ., . J t d . Na !ase .e expJOraçao, o .rm 10 ecoiTente aa entra 1a em hl l1C-Jonamento uo raça o em estuao 
estará associaao à circt;lação do tráfego rodoviário, prevendo-se 1.1111 nescimen~o 

relativamente elevado ao longo do período c.on~iderado (2005-2025). Assim, p;-e;,:êem-se 
impactes negativos, de extensão média e magnitude méd ia a elevada, logo a partir da Hlrt 

entrada em fLmcionamer:to, prO!)Ondo-se para a minimizé.ç.ão desses impactes a colocação de 

Foi previ sta a implementação de um plano de monitOíÍZê!Ção, quer para a fase de construção, 
<juer de exploraç-ão. 

Relat;;,.·amente aos elemen~o~ patrimoninis, vedica-se que não d~correrão dá implementação 
do projecto em estudo impactes negati;,.·os directos sobre os elementos patrimoniais 
identificados. C o:1~udo, prevê-se 8 ocorrência de impactes negativos indin;.ctos scbre os 
imó'-·eis 0~-upados pela .h.m~a de fret-,rt.;esia do L~.;miar, bem c.omo sobre o Conju nto 
Monument-al do Paço do Luminr. 

Assii~~ . os edifícios pertencentes & JGr.ta de Fregues;a co Lumia;- poderão se.r afectados, q;.;er 
pela t;-epidação provocada pelos trabalhos de construção do traç<Jdo (a qual serft devída;11ente 
monitorizada), quer em consequência da descamcterização p<.isagís~ica decorrente. dc; 
l·,,t ... (""': ~ .. ,C;::(\ de .. 1 . ..... ,.. l· I.._ .Lf-"'i - r+,.-l•··r,.. ·"'~~""""',.. ,-,... - .,..,.. .... , -· .... ~dade O ("" '"'~~, ,-.L. ..... 1\ ·t r,,, ..... .or • ... I d 

• 1\ .. ".i~•,<l - \..!"'' oJ,«-v-"•· ~ "'·'"' 1''-•:'-u~l<l ~><í ~ ...... 1;[0.,J;,l,, - l. ·n;...l""' ;.,,_;, L1!1._.,1ia tO 

Paço G~) Lt;n1iar a1Je;1as s.0f~eí'"ft ur;1a Gesca;-ac~e:rizaçãc: j)a;sagi s~i~-<t un1a T\o-ez que «r~esar dcj 
traç.ndo em estudo interceptar 8 círca classificada, bem co;,1o a ~ua Zon<1 Especial de Protec.ç.Ro 
em trê~ locais àistintc~, este c!eseJn-eh.-e-se r~m~~;-. ftrea rnaminr.l e a lJma distância razoin.:el dos ._. 

i;11ó'-·eis coni v?:lor patri;~1o;~;a: (iUe integra;i~ o .:.onjunto. A-~in~, cor~sic!erc;-~e q~;e os ;;1~pa.:-tes 
de - r. r-o.-+-eç rl~ ;i1'') 1 "'nt::~··;:;-o ..J{l "-~~ ~ ...: ,., ""1~1 ., - nj...l() C:.)b-p ::.-+-~:;: a'r-;:<- df1 rf'"l;'l''"i cln f)~ - ."1 d:; \... \._ :!~I H ·~ \..i(l J t il !tl. C:.):<! I u t~ d)'cH .. h.,..• \,. J '-~t -U\. ... t ! -· t.~:'!ttl. (.v.~:::- : \... _, r j ( ! • tl .. . ~ : <i):'\,' \ 

L'll',t·a,.. ,a-0 l·c. ..J ~, 7: :loc:. "'J.,•'~..-..-a -., r..::'> - ·""'-t'"''~- .... 1"'\ r"! ... ,~ #"O: .... • ... ..,t..,ç;:'""' ..J- ...... '\. .. ,.,;,_.c_ ... ~,...+n "'- ~,... ........... 41· ~ ~ ·~ I! ' • '--'--'" - '' .. '-"'-''-li ''-· . >.. v~' - •"1:'\t: ~1 l•\..o u .l!lj)lc.l:.<t ,d~· L:\:: U:•!u •:J.,ct-... :--, l!d t<l ..._..._,, 1\ • •1 

-., .. ,......,:., ;-~ .... - .... ~-:J.- ...... .---,..,... ,J .::.- ... ,.. - - -~- -:- ........ r .- ..J,.. ;._.,:)_ c...-. ............ ~ ... ~- - .... J> ~ .... ,... ~ -- I ..... : ........ D--·· 
~tt: t'::hcn~\,. \..·•._i:h: IVt..t<.: 1•d::!"t (.: '-.t\.•~vú'tdv!.C''•L.-CtJ-<i<o..-" '"..t (l (t:VU '-..J!\o.l.,. ll ;,.'\..lt:.C U \. ' CP;,..~' \..t\.• __,. d.rl:t(i: ...l'~.:--l4:' 

1·1nc' ~ ~ pr:r ....... ;t ... ~l '11·-::. ..Jf,.!,.. , ... , .. () '1 ·) - .L,... ,..J:_ ""l -~- -. ; · ~ • ......... !-, .. " .... ;= - ,..J ,""\ p.- : - r~_, d 1~- ~ .- - ...... :::::-
'\ ''-' à lttv! ,)(.! I \.~Jt\.1(! i-''. l '- ~«1 \.t: ! r~.:::-l;t.h} " lli1l·"t:!l!el,ré1y<1t.' u~· ; OJC:vli.• ,e :Hcf:,fC!~·(t (• 

r)., ~- ..... Pi-·~- .... r:;). .... ,.l.1"l .. ,..,,.. ... r c -o ,.. · 1_, ..J ... ,.. .:>,... !:-,..~ :::: .Jo ........ [)t.... ' ... ~ .1 ........ ;+.-.,-: .... ,..r- d -- + t~..J 
<u::><<,::,-:,uvd, • t: •-·\..• :.1.:- t~hl:l·.: ~-~.._ <il,v<1 <i rv<l:ll. c<)--<1 0 \h.- l<ill ' ta!l0 0~ ,~ (I!Hn._I,L(ly(l(\ ;;;: , e,I..,(\S 

... ,- ,..!,-.;- .. .J:.L"":'...,: -. - ,J,.. l··· ~ ..... ,_ , .... .., .._ .... -~ ... -~· -- ... . -- t_ ... _,,,.. ..... - : .... -----: . .._ .. ',J,...J _ ..J - ,~~ !~ - --
lll·~ ~l\.i't~ ~"'''''-"~"--~ ' \.l c.t ._ t::lto Gc rr\..o,t..tt:"~tti \.~\.te ~t' ç-.1'-.\~r: J(b!! '-' t •f(ttG ! ..i"!' "-\J::If• ... :üul '-.t(')' t·!:~!!C:' 
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Consvliotes de Acqvíi~civco 

Paisagista e Ambien!e lc!c. 

...... ""',..., ~ ... f-(~ ... .,.,. 1"" ... ~ '"' ..: "" ""'"tal:l.: ,.., .o 4~) +-,... . t'\r-.,.." .o .. •~ +·,.,.·<") ·"' ·"..;)"""e,. ... ;.. . l· .... .. .; obr .... ..J..:"I. ~"Od ' ~ l;cJ Z'-•na ~,;:: ,,::,,u•C!'Jd~· l!U c~ '-t!v '- '-''- Clluü::: 1""''-"~"ll'l::c:::. "'-1.; ::.-::-c!l ü::O <! •t<t, u .... ; , O ct 

~'ltl'~~~~ rnniG'l"'r ~"'!·~ d"' l· ne:o~t•·r-;:,;~ Gtle ~- · ·- •·'· ~ ··et··tfiC"' .J " '1" 1~---,~ · "' "'-hl.JO et" ·-·,_..u,~e \..·\. 1 H!id! \.jU<1! j'- t ld.J. !(i ''-' .l.l .1: .H<:~-<'i~; i · ~t: iG~U.:d .,. ·uUU t '\.I ..' ' ~~'--- ~:~\...· v~l\. U . , .:i \. . ~ l \.J 

dns adversas condições que os tetTenos apre:>enta;1~ face à forte antro_p;zação do locaL 

\lo q-..:e diz respe;to " pni~r.gem \.·erífi ca-se que o traÇ<ido se. i n~plaEf(; r~ a s~Ja totalidade nc. 

primeiros 600 m 8tnr,:essam uma área livre de edificações resen:ada a f.~ta fLmção (árec. 
-~.· ~ ! ' "' ~ L· - ~,.,,.s:•.el ·,,~ ,-• ,., CJ1t-"' n 1-r'l 0..1.0..,~ e" ..:n ~ 1 (c.c--~ a''"' •-,,. 1..1...,..:)"') e~~ ,. e·~~-r . . ·, Ar!·.-. \...·dd<l ;., "'' '-i :t ::>\.:•• l v ·.i dCdl\.. · ,c._, r. J • ";/ .;_ .. • • U U (\J ·~-H •. :é \,.t i'.s i ! • .:...~ .... .:... ~i.'-· · ·"~U \; (1 \J 

- ·· lt""' ,... ' o,..,.e,., .. \.. l, ·er ... "'1""' 4!) .o- ·""' ... ,...!"'\,... .o, ... ,e ... +~·-.:. .... .- ··,r:::.~ d,... ("> t .. ,.. - n ... ,. 4 ~'"' - ·•· ..... ·t ·11la(·a - ~-- \ '"'lo" ::-e •0 .a" Gv::-vJJ O • :, ::-... ·c-r ........ t-t-•a yv:- '-"·"1-' ~.;,c<~H C:::.- !;, '-,ora •L':::- :1.::: L- !w ua~ :>L.• 6 ~<.!V "'- '-

dr. Cidade, sendo que mi píOx;midade desta ~l~i 1~1a se obserYéi11i já edifí;:.ios rece;~temente 
constmídos p<ml Yenda e outros ainda em constn.Jção denotando a forte pressão urbanística a 
que esta área cs~ó sujeita . 

• ~ 'f 7 t"l .... ~f""; t • ·t:"!--i~A-: ..J?o ..J ...... , ...... . ' • '\ .. L_.,. · ~.; ';::' "\ ... , ... ....... - ...... d~ 
.--. OC. ... pe!~;«v aes,e t..;,,tv::O ls~:Sue ,;:;,.;p.JS li1Jt:i~~Oílé\IS COt.G'U.Z:U a Sdíl:::-i! , tJ:Ç·<tO f·;O.s·t-~Sl\.c. c, 

vegetaç.ão original, primeiro, pelas n;lturas agri<A.>las a~sociadas f,s q1.tintas de recreio, e mais 
recentemente pela urbanização crescente, obser..-ando-se hoje. apenas alguméls oliveiras 
;-esis~entes r: pon~uar os terrenos expectantes. 

\ 'eriticéi-se assini o étra..-e~same;,~o de duas grm~des urúdades, a pri1~1eira ;:;ssoc;ad<i a ;:;reas 
predomiii<mtemente impermeáveis, que inclui: .4rcas históricas hahitacionais, nomeadamente 
c núcleo histórico do Lumiar, 01~de é possível diferenciar zonas essencialmente residenciais e 
Z'"'l'a~ oc•· ·-a -l~ç ~o·" or.u;l)~n·e"+--. - co]e ~~; --~- ,;7. ' {[<" C"'J'I:(J 11' l..,.J,..,r.: /·r•h' f"''"'.;Oll'~l.'> at· " \J I(_::, ·t...ij} t\.td __._ \..· d! ~ '-~1 J d f · IH\..'~ l.·l:\-V~., .-"'1 (. ·" ·t, ) t. Jt (t( r(it. t. .ld I ( u •. - t {.., 1 H.> 

integram os bairros Gê- .::.onstiUç-âo mais recente, bem como equipamentes escolares, Areas c1;; 

e:.,pm1são que inclu i essencialmente terrenos já parcialmente urb<t~~izados: a nascente d0 

traç.ado, Arecr indllsfi·fa/ do T.umiar, que engloba essencíaime.nte armazens e pequenas 
0~ .... ·1 ,~~ e .f",· aii'\~O:.f'" ._e ,.. •tf>;·r· .. t:-' ,.,.,;1 :, .·,. 1,.... 1"\ l; ... t4 ,. "!\.'\\' ., • . ,... ... ~d -~ 'flv.!tc::., dt:( ·"'"'" ., '-' (tt< , r, ·'«lrr i.! I · J, ,,(<!:tZcuO a ,, GO;! (lyn '-· · 

l-{;stríricas, quint?ts de r;:>:.::-.rei:. ylie resistiran; à pressfto urba r,is:~i c.Ci, e a~ _,-'.rem: eJ..]NCtcmtcs jf, 
~eferidas . 

.. ~iJesnr de se consiGe;-ar ~;,.ie os têr;-e;ios. expecta;,~e~ atra~ .. .-cssados nos prit~1e!;-os SCO n~ Gn 
r...-,..,-.-d""\ ""r,-A - .3r.,+_,J"'~ '" * * t'"'"i~ t-..a:.,. -,.. r,lt :-'í;d~.Jc ,.. ·-·r,..f ~,.d a · 1o - e -!"". -•·t-; .. : 1"'1"'\M"'.-: · ~-~, A ,.... ),....., ,-
ttl:';·(! \..• <it-"'-"~'-· fll(l" lll :r<l v '"'" 'i " '. «ili •b\.t<i o, \.<ti , ("t l~..:. ~ \..1.'11::-do l o: "''"'"'-' d!lo ..... ;>1 ny--

sobn'lnte no pr0longamento do êlChidl Eixo Viáric \:orte~Sui entre os dois r<H~~os que nrtic.u!am 
~----~~ , .; ... ,-.'>,,"\ ... ~ -'\ '!. p.-. .-1--, rll.·z ...... ,. .; ..... rol ...... (') ~ ; ~ ... ,! ... +,..,- ,,-t,.. -- .. .., .J 0 .. .., ... .1"'1 1- · ... - c::e !. ,.. ,_ ':l "''.Jf.) '"""' • ·(! '-''-"" << 1"\~ . . <!'..,;: • • ' ' •o<11.•l•t n :1 ·•1-·•<11,<·· I v~.<: ?~•!1<t l.('.~.._ . ,\., . ~o~:. ;- , --<, ét &r"J,u,_ 
.,~c,-: ....... : ..J-ri~ ..J- r----:.Ló..-: ~ ..J- L ....... .,:r. - " -t"·- c,.. __ ... _ ac-.:.--c:: ,.. ...... .. ,.. ... ..,.!i ... ; ... ;J.--; •:..J "..J~ -· · ~r; ... ; .... ,J .. ~4.e• ~"tr l.l:t \ .. ltH . .:'-' d\ .. • ..... e!lt! ~._·!tV \..t\ 1 Ur • !J<!: r\ V~t~ f<!Vt • .. .' ·•v:-..'-~ C: ~!:d:Jt..t'\. .,,~ ! t.' !:h.J<t-.. t'- '-1\.lC "-t \::tl\...: ... .&·•• 

.! ,.... .... : .... ..J,, .!. .-. ~--- -~:. "' ,.::)' ... ~=- ..! _-.C" .... ,. ......... _ ........ ~- :,,t ..... -- ..J,.. .J_ --· - ... .!. _-, • . .; ...... -1' - : r"'- ·~1 = -.--,.. .J..-.~ ... ..., ,: .... ::::- ..... 
U'• ••tH,_t\..:t\." !Ú!"'::0.'1."'(.& ''- ' ! !:! \t .... "-rJ ' JI(I !UUt' 1 ' 1 C'!1~ti. \.!U\.:\) \.jlrt C'-~t~ dt'-ll' \.!~· !! ~!~'IJVU ! (I ~..aoi:!1!0t!'ft'"••· 

,:;,;. ê't;-l;t-tJrã~ ê~;7~~,::G~~- -~~~~l~:'- ~~ ~ -.-; .. ,-l, 'eltS r-;!a;-e' ZC-~dS Gê ,::r,:-l~!é!\fh·> (;.·:;;, ;-~-Jd;~-\0-;ã;--; r.:: 

.·.~.". .. .. . . .. . . .... ~ ... . -;;;_. ...... .._, . -............. _ ....., 
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Consvllo res óe Arquileclvro 

Paisagista e Ambiente. L da. 

perc.ursos pedonais) ou de permanência (espaçüs públicos), a que acresce a projecção da sua 
sombra e 0 ruído provocado peta c.írctJiaçã.o rodüviária. 

Uma vez que o viaduto apresenta u;~la altura ao so!o considerável, a presença física do mesmo 
será ligcirtimente atenuada. De f?:c.to, ve;-ifca-se qlJe r.c. situação ;1~ais desfavorável o vão Ji-vTe 
entre a t.ase do viaduto e os edifícios públicos a manter é de 3,65 e de 4,:7 m, 

crc; r"eJ~-""' .,,.., orli'-":-l·~ ~~ '' ' !1~- do 'Creg·lo~:~ ...!" ! ll "' ·l~ - o ~"' 1' ·f .:.--~ ,J " 
\,.;t : t 1 t-1\,.·dv ctv ....,..:. lH .... v ._:a .: \..t . :..a '- i . ,\. \.,..·~:c.1 tJ\, ~ :li ti: v CHJ !'· h ... ·J L-ti\._:._, 

\ 1unicipal . 

O ~ . ti "'I"': I d~ .. ,-,: -~"'\J,... -, a' -.hre"" ~o 1"\1"' ,-~ -t . te- n·or.re.-~e,;. ·' - =rl·,. oa ..4o \',..1~ o lrOÇü ll!cd lc·Seun.,.,.ef-S;,::-, Sl·'-'' ,eJ,.._.n._, ;:- e.--.}-•e1...,a,1 -::- pe l '-·rtv "'~a -'"'-L"'"<tij• • .. h . <lk· '-

da Cidade, uma das zonas de maior sensibilidade visual da área em análise, apesar de com:) já 
se disse se observare;1; já zo1~as er.~ franca expansão u;-banís~ica, aig; .. n~-;as das quais a !;1;-egrar 
no Plano de. Urbanização do .Alto do Lumiar. Assir:n, neste troç.o prevê-se um impacte visua l 
elevado devido à alteração profunda da paisagem à qua; está associado um elevado '\·alor, quer 
pela sua sensibilidade visual, quer pela sua raridade. 

T 'dr. e co 's'de-a";:;O ~ -- ,-·t •fi,J f"::do M~ , ... ,..... D ...... ~ "\ - -e .. ~ ;... =~· .. ~ ,J,l~:::-0 ,..J .... :!lc_,... er~n:l*l_'T'" 
J etl •v 111 J. I J .y<t (\ ;:,cf ::-1 d!tU« \,.· .Ja élle ... \..lt! ple::- l.Ç<i (l ldUvúL)-·<1 t,;,; i I, a- - ~· t !:(: 

rodoYiária em estudo, faz parte integrante deste ElA o Projecto de Integração Paisagístic<"< da 
mesma. no aual foran~ tidas em c.onsideracão as par.-icularidades desta zona u;-ban<i, 

• ' > 

constituindo-se desde jfl como a pri;lcipal medida de n ... ir.imizaç.ão a implementar. 

No que se re7ere às condicionantes r ordenamento e aos aspectos socioe\onómicos refere-se 
que o viaduto em estudo se insere apenas: no concelho de Lisboa e na freguesia do Lu;11i<:r, 
desenvolvendo-se sobre o núc.!eo histórico do Lumiar e terrenos expectantes. 

Ao nível socioeconómico, verifica-se que durante a fase de construção os principais irnpactes 
estarão relacionados, quer com o incómodo causado peio decorrer da~ obras a efectuar para a 
implar.tação do project(\, quer c.on~ a oc;..;paç.ão do solo ;~a faixa onde se i;-f; i;npla;;ta;- a v~a e 
as infra-estruturas de apoio à obra (incluindo os estale iros), as quais se repercutirão ao nível 
d ~ G"~l·l..l~riü .J , \.: ...1 ~ ...1~ p~p1..1 1 a -;:: ~ r~•~o-~~:::.e- ..J- t-.!.L'"'" ..... d·l r. ~, •d~d;> ,J ,. - : -~1' 1 ~~ :::-~ l-l'!d"' ü it. ~C: Ud ... t.,_ 1,.J\ .. • 1\.H .. i LJ<c •L'" i<-)··ü\..; f,<itt'\...•lú\·'-' ·!'- • .. Jt' t.t<lH:.c\.-l '-..t!l:'!..at <1 h . \.1 ~ \..·t.:\...-u(lJ-·<H .. J, l ''-~ , 

emissão de poeiras e '\·ibrações) 

An-,,...r- ..J "' 1'"'"" - ;Z urb~;-· 1"": ;J1~~ _,.._,..."',..~f:7. ..J . ..... .., .,. ....... ..J ,..,. _ ,.. , ,.. ~~: _,... d ;t-"'1 .. , 1,... '"'"'""' .... ;:; ....4 .- .... ~,.. I,. ,. .L. 
. l't' .<!• l•V "'""'' <l '" 'l'"· l ·<l•<.tl...·l .... . , .él ue ltol· r,,V'-•v gel ti• <• iú :Xe: e ;,,.l"ll<d!lcyo0 U\.1 "•<IGu,O 

em análise, a área que apresentt; uma mai0r sensibilidade localiza-se entre aproxir.1adamei~te 
os b~s 8+600 e 0+9~5, ;ace à p;-oxil~'lida.:e de; obra f; zana ;·esidencial de L-..1;11iar Prevê-se 
l'ou~!n•~· ... te ~·g' ' ll'"',., ·~.,....-+,.-l ...... ,_:;:: ,.. , ...... ..... r.l ., ... en··nJ, -- r•te ~ - c . ,·4

" =o d r . ..,..,:,..1"' r..fe --~, ... ,.. ~,.. -
0 ,. t!J1 .. dl <I! ·u ld yi:·t tU I L·<ly<ll! V\..·(Íl ltd ''" .e, ... <1'-~ ell:!lefl c ._.u!l .. <! , , " -CO; i "''"e v<!::-

f) ,Q ... -.'"\--~ r""' .... .-.T-..,,.. :..r=- - ~~ -t ,..,.J,.. r-l=--·~ -- ... --. .... --- ~·.o' ..J.- .... ~ f .... -~ d~ -.-.'" .... ,..r~-·,.,.~;=,..... ,.J;.- -LL\,. ulA•i\..h• \..·\..rt'J ,. an(i.t~t" el t..·\..· Uauü u,..~lCtv(~ - :--'. eh} !!1\."' t l!<i 0\.•\.IP<!J•<lÜ •\..) ::--\. 1 )\., (! !!Í'-·\..idyd•.; UIJêL·\ (1 

de a!g~1ns ir;~ó·;e. is de uso habitacionêd e c.ome;-cial , bem c(".mo "" inte;fêrê.ncia c0m um 

~---·=-.:. ... 
~-·· ~ ... !::--:·. 
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Consuliores áe Arquiiecluro 

Poisogiste e Ambiente tde. 
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i~O tempo que decom::u ent;-c a ratificação do PD\·t de Lisboa e a a~tualidade. i"ão se prevêem 
contudo interferências de relevo com o plane2:mento urbano em vigor. 

Das condicionantes !egú; iden~it;cadas, nomeadamente, o que se refere a sef\.·;cões 
interferidas (\tarcos Geodésicos, Edífí.:.ios f>':;!J!icos e Esco!a;-es e Aeroporto da Portela), e 
~r·',ctaç-;:,-, a!- ren·~ ... n'" 10l"',!c I"" ';) ;~-1111. ~ .li1"'"o·--L"' ... -~I1C:, CO'-- ~~n"'!..., J'!nt..~ a':::. --::!•""' ten,-;::0\ r.a-0 c;o <l \.• C •dv tV ::0 I Yt~.--..;::. '._ ''-''-' ::0~ id'--· , {j t\..-ltC!v ·i(t · til '-'"i<! lt<! .v lt<L(I t;:>ú J ·' • '-

prevêem impactes com significado. Reiativamen7e à REN não se prevê a intercepção de áreas 
classificadas por esta figura Assim, verifica-se que a principal condicionan~e à implantaç.ão 
do traçado decorre c!o at;-a;,;e.ssa~o1ento da área classificada e da Zo1~a E~pecia! de Prote~.ção d~' 

• lI r t l • l b' ' h - I L' ' ' conJunto n~oi~ume.nta. ao aç.\• co ulll11I<Jr, a qua o nga a o"tenç.ao ae p~Irecer .a...-o;-ave. 
emitido pelo IPPAR para viabilização do projecto. 

;\!uma análise global verific.oü-se que o projecto conte1~~pla a mlnlm ;z.ação do Efe;~o de 
Barreira, permitindo a ar.iculaçf;o en~re os usos urbanos em preser.çc;, norneadamente r;s zor.as 
residenciais e de eq~.ilp<:tmentos. Está previsto o restabelecimento da (mica via interferidJ - a 
Azinhaga da Cidade -, ser.do que esta se de..,:erá manter em funcionamento durante todo 0 

Per!oa'o a'<> COI'"'-•r;·,r~o ,1..., Rec:·~b~',C\c=·l'en~ ....., ro ·en..J o "1c~::~.·--~ r-· .:>, ... o d~ p-;l'"'""l·r., e , 1 .... . 1::t1 u';-<i· '-''-' ·-La •~..oi..., ., , • 1.10 "-, p. ,_.\ l>O-se .... 1 .,_,; .,,,;.._ ... , • a ; ....... , <• 

abertura "o t;-áfego deste {;!~imo, err~ si mu:târ.eo, durante: a r;oite. Des~e modo, a e'.-<;:1~t;aJ 

interferência ao nive! da circul<Jcão na Azinhaua da Cidade será bastante reduzida c de , ._, 

carácter temporário 

~o que se refere à ar.ic;J!açâo da A\·. Padre Cmz com o present.:c Eixo Viário, verifica-~e que 
os ramos exis~eil~es r; ;-eadaptaí permitirão, a quem circuie na Av. Padre Cruz no se;~tido 

Norte-Sul (em direcç.ão <i Lisbo8), entrar no Eixo Norte-Sul en~ dire.cção <; sul (Ponte 25 de 
Abri 1), e a quem circule nc· Eixo i"orte-Su!, no sentido Sul-\:nrte, ace.der à A v. Padre Cmz en~ 

I . . I \ • • I - E' '. /{' I \ • • p d qua quer t.;m GOS sent;oos. r\S resta;~;es ll;1ict; açoes entre o iXO .... orte: .)LJ; e a .,:.., vemGa . a .re 
Cmz poderão ser fei~as, qner a~r~r;és do nó entn~ o Eix0 i"orte/S;.;: e a ~~ Circtdar (na zo;-;a de 
Te!heir<is) r; quem se dir·ija ou provenha d8 zona poente do Lumiar, ou pe:o ~ó dn Ameixoeirr. 

-c,.., ti __ !...L""ec"" ,J,. '-··,o·"''t·,...:~ ,),...J,.,.. r- .... ,- ,o e~ -...., ~ : ..... , ... r J"':il - ,....,..,,.., ..., r--·~- :,.._ · .,- ......... ~e,... • !') r--
:- : \.• ui ;::;.'-' d<t n • .... l• .~• cl <ll>tt' '- !uL, ... 111 ~·<>!uLtl c11 , ~Ju Lvu<t '-•0 I.Jlti .. H!: , 1. tpll\A '-.;l•~:o ;::.~ 

revela positivo, quer pelo consequente m;;n:.nto da quniiciade de Y;d3 c!as populaçõe~ 
presentes nesta área, quer pela reduç.ão da pressão numa área considerad<1 de elevRdo valor 
patrimonial. 

-- .-... .. . . . . ~~ ,-.. . .. ,.~.· 
..: ........ , ... ....., .. ....., ·-- ··--
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Consufiore s de Arquiiec!vro 
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l ..t - CO~CLrSA.O FL'\AL 

·' ~ .... .:.n ~,....ri.-.. •. ;":lr~·,tn o·-~~~ .. ,;~· - t"' ... ~ - ~ ,-~,. ~ -'· - - 1"'\ ...J .. E;. \ ' ;-41'"'· ..... 1\.tnrr·e Si·l 
!"\ C.Oi :::Od lÇ·<h.• ~.v '!<tULll\. \.iii u,, .. ISv, COL. a L-Ons .... qu;;..1;c ... :on~,..;,I::.av ld... :XO :!i! j,_, !"'- - d! 

(note-se que e::.te eixo já se encor.tra corstn.1ído na sua quase totalidade, fcll tando Zlpena s. o 
Lanç.c A v . Padre Cmz/~ó de Ligação à CRIL, o <jUal j{! se enc.on~ra viabilizado 
ambien~almente) apresentfl indi.:-c~1~h:eis in·.péi~·~es pc•s;~i"·os, cr~1e;- a J~;·.·e! l0cai, qt:er a nfve.; 

. I reg1ona; 

A nh:ei regíom!l preYêet-;-,-se impactes inclirec~os, os quats ir~c oco1Ter c!ura;~te ?. fase de 
exploraç.ão do Eixo Viário ~orte-Sul no seu todo [Ponte 25 de Abri !ICRH ... (IC17)J, 
relacio;iados com o fecho da itlalh~ viái·ia na Grar,de Lsboa. E~ecrivarr.ente, é conclmão do 

Eixo Viário 0:orte-SlJ! irá melhorar a articulação entre um w njunto de vias que .servem a 
~., ·- ,... ·.,L: - '-~~ · "''"'d~,..,- ~- ~""-~ ··- d~-1 · ·,..;:;o- d:,.~ -~~ ~-· - '"· ... ,.. ~ 'rl (_~ o ;., IC1 .~ ;,_gJa.- (l,_ .,:;.uuc., nOJ1h.<• ú!dellll:'-, i1Ud\C:;. ü::- Jgay-.)v:::O !!vvt{fS '-!de per"d ' \: <10 ''- _, . 0, 

(A5), IC17 (CRIL) e ã ::2 3 Circular. 

Rt': C - --o ,. · , .. ,.J,.. ., • w.,~ - r:.;$. .rlc""' ·t-· l;,.t ,J _ ., d r;. ,.... ~ -L~~"'~. : · i~ r.t ~:- ~ ".~.-- ;::: ..J ,... ....... e.c:- :::.v <1!•11.!~, que o (!U.nt:itO u .... cJCê'SS!ul :ué\Ut' 1-'0 !e. c. L·Üit::Ol:lUtr .Jl, <hfélC.i ... O a JlXRÇaO Uç. 

pessoas e acti',:idaàe.s que certarnente poderã0 contribuir para o desem:olvirnento loca l e 

..Je -h...-·, ·- ... ;:: t"'\ ,., ~ ... ,.. (\e· ·o1re, ... •s:. r.o t'~'""" a, ,..do ,. -c -·a· ~r",...., .. ,.. ;, .. ,l"',.,·· · ~ç::;o ~" f,J+l- ~"' e,·,-c Li \11 v ü l lL.<ly<11.1 I" <dt::<• !;'\. d. rt lv eh. odyC: I que .... ln::,! !vi (}j ! <1 "' .I!C!Iltd •CI I '-•'-' l' li" ·";, 

des~acando-se. o Plano de l!rbanização do Altc· do Lumiar, já cm avanç.ado est<ic!io de. 

cons~rução. 

De fReto, c; conclusão c o Eixo Viário 0lorte-Sul assegurará uma mr:ior f1 llidez e segurança nas 
condições de circ.ula ç~o, eliminando os pontos de conflito existen~es e ga;antindo, igua!men~e, 

uma melhoria das condiçõe.:: de circulação na A\: . Padre Cruz. 

Assim. ao ní·,:el loc<ll verificar-se-à 1.1ma rec!uc:ão do tráfeco nas \.'Íê.s er,·;olventes ao trarado • J" "-' y 

nc' - !_,,-;::;.~, ro-f'"'e"t"'~ a'e .;..1""\ c;rbr::."' .... .J ... .!. r"'"l,.;()í --cr. ...... ..... r: e~ - -a'··ç"í ,.J~l- ,.-,. --ic: .-te - o !lll·.-:::--1:' .. l ... l· <• y '-''- • ' '-""'" l. ,_,;:., • \ ,;_,(. .• -...1 ., '-'~'"'' (l '"'''". :::O<:cd' cd!~·<l d ';:' .u <t • ·-" ~ ' vi:' - lo }' ~~ yc.;_ ; 
1 '1-e! ........ r - ·,, ....... ;+. ... ~t ; "_~ ..... f) .-:"' 1 1"".,r..nt~ ...t - f""! .-. e - ~ ·,t, ·ll ·l _, "'d "' ·~~,; ro-"·~-tTt· "C '~~ o ,:... '~l'' to r·~lt"'\c: ~~-~ \l.l · H•::- ;:. Ó:IJtl\..·(1 l•<!j. ' <ie<tJJv i 1..' UC tl'-.· ··:::0·::" • U<t ;..:, iú ..::.oiC.\.·: : . ·;:o , t !Ci . V .:,. >I .._,, ; , ._ •' \.• '-· 

d;., .. ·~ .. -: ... ;::....., ,.Jr a·,·-""':!-,. ·,,.. r--· 1)~ l ....... ,..r t-n""~~~- - ·~,. ..J;ll1 .11-· ... ·, -~ ,. d~ :1; ... ~1!- ..... : ,... --~-· - ~;gt .. :r-1,- a ·,,~~ .,,.,t,,~d'J-<11.' du ::.-lollv.<l-,..;.,!1 -...•, .. c,;:. t<l• o._·Cdi .. a U: •l• ·,·!í\.J c: l '~''''''-·lct·l..·< :><V. '-' • "! v -!v 

que não s0 haverá uma díminuiç.ão da distânc.i<i física ent ;-e os diferentes ponto<: ligados pek 
E· ..... ' ! ' ' ·c ' ' rte c-, . t C'"'"' C t~~- h ~ · ~ -n ·, -,a· - .... ,. .-J: ~,:,,l1;-a- ,.., .-J-. t-""11'0 o' ·- tD"--· ·r - .... e d" -1"'-' \ 1an • ,,o, -,:-.. .;, ""J, .c~ • .,..,c.;-1; <1 l..v .. ::-.: tllt::lt,._ \.l!l• ;, . '\- v'"' ,..,~,, , .c , ~·l..·d "'' ,._,:;. 

~· t r - - ;,.. ~ ,... ,..., ·~ r.:.s . H . .... :. .. 't,...,,... ....... , .., .... . -.. /:) .. ..-4;, ......... . L"'rlo d""' .. 't"""'t:o ..., ... ,.. _ .-~e, ..... vdS.OS <tSSOC•d '-' ''::- ,10 "1..::.- l1t0. _,a\ e;(! lgL.,.,,,lei.te, lJ,11 nu ; .. -...rno ,, ... '- '-'•li"", • ·~·::.- <lh .. ! • lt:.;:.. 1.1 ·-•« 

-;;;;~fac.~ ft, ca;-z:c.7eris~;c.ds uef;r!~~~r~~ds. do se~1 trr:.:.t-t~fl c-~~j ~ .. snso;-;?t;Jcia C.OlTi 0 ni,:e1 de ser·"·ic,G 
~ , 

O J.""'..- ,... - - ... -.- .!..- ..J"" -: -.!.r-~ ..., ..... ;.1·- - ~-- ,J _ _ _, __ :t _.,. __ ... ~-." l,.. : o~"" •~ · ro- o -~ ,..l,..,..J .... - ... ~ ,- ,-~--,~• .... f-"1 '\ .-, .. . -. 
!,e.a.s · c:-:-C" L,)~ntJ'-n.•l (!l _i\);:-o (J ct:id 1;::-t:" t..h..i.:) 4...aC~vt! '"t<\:·~ lirtd.:,~:n~<t1' '--)- t lt\.:c,HJL'~ 11'..• 1--"~\:.-~C .. ed: ..;......-L•"'\ l!L•C" 

. - :,-- r.., ..... ..... ~- ~"' : .. : ..... - """ •""''l~ ....... ; ... d .... - -o-::=~ ,.._~,-,.-,.., ..... 1 ........ ~... .J .... -fc·· ·- - .Jl'"t . .... ,.. ......... , z-c.r<p,...: ......... -
\):"1 tt!!J-'dvt\. .. ~ 1) .... ,~11 : "0~ ~th.l : h-·t<t 1:\..·~ 'CtcH · t.t'-. · ·o.l:vúi1 td .... ! \•~ \.,é' út.:;d,:::--- ::1-'d"-·t~ .. . h..-srtlt.,.,._;::-

- : , .. ~ .c: .... ·~·-- - "':J'~ E ... ,.: ,.., ..... ~ T"" ... ... -i"';l...f"' ,.. ' ,... · -,..c o .. .,- ""'~"' .. h : r. .. -• ... C:.l'iC'- ~ e --~ O ... , ,t ... r-..-..,.. r, ,..r .. ll-! ....f"' ~~glll:t'-.•Í\t, .. ,J~"; l!'-.,.:í1'~1.,_túltr~tttC·;. ~\..1l• C C1 1-iu}~u.:;.\.,!1 ' utdli '-~H" .. '-· ,: ;~'-' -. !!t:: •'-· t.tj)t.1'Jtl\1 (h •• t (.1. ~: ! . • 
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Consuiior<?s d@ Arquilecluro 

Poisogisfa ~ Ambiente. ldc. 

nec.e.ssanamente ao nível paisagístico, devido à c,lteraç.ão da image.rn dc. pn1sagc;11 urbr.na 
presen~e, bem con~o fiO nh:ei socioe.c.::"~ilÓm:w 

.A implantação da -.-ia imp!ic<trá a de.mo! iç.ão de estn..1turas edificada::; pet1enc.entcs ao núcleo 
"b - r. d ·L .. -.: . c- ,... ~ ,~H" ,..! ~ ."l!- dt"' .c;.. :::~ a- 'A ... :a• .:::. -. 1""\l"A ....... : ... t - - ·""t"j e'"'l.:~·v··' r"'~·--. + '"' uf â!!v 0 ·Üllr!af a!e'-:c:r:u\.1 , CliC:" a n•llÇuv f,_::,h.le!lv! ' v ; .. ,.._ol ,....,,~_.,<l, , t..l:d ~~ dyao · tl::,.'...· 

d ri ' I , 1 r J ! I • . ... ,'! _7;- " ~ . .,, ; 11t"-,..,,.. ... .... ,-eo ...... ·, ··n ""''"' espo .. n:o e um espaço veroe pUü.!C.O, o que g Oc)a mente íl!Gd<.-01 a liit: o! ra>. <ê L ·ó CH Y\... <h.· 

1~ vei socioeconé:r.ic0. 

decorrer da obra. 

expioraç.l.'io a 
Paisagística . 

minimizt~ção decOírente da de 

F·n~ 1 m ·- •1te ~eficre - o "' :,1~erCCDr" " d~ :..~e" - ! si C: - r....! ~ rer:;"e-"";, -r z~ ·- "' C rl~e-·1~ 1 n'r h di l Cr ' i ' -~'-· <t o t . 'J. )-·úV ti: t.1.i ·d \..·taS dt~<h..i t.i e I ·~li l.·tt"<l · \Jtl(t J...J~,J.j \..· (.\! .. l e' 

Protecção do conjunto mcnumen~a l do Paço do Lumiar, a qu<tl c!ependerá da f •btenç.ão de 
''arecer c , .. or-~· ·e ' do ' 0 P ... n Cil'"l' ,..! "" em I)C-C::" ,J('\ pro:-~to - -li .::.n•a- ...! .-, c::e r{a-de ;;., o C~c~ ...... _l.J< ' • · lCl't d" t is r\..f\. 1 •d !\. H.• ! · ~ ... t; ~='-.' jt:\...· ~ ~<1! . '-' rl !i\.1~~- - t-~~\. jc:!: 1(1 •u .. r 

desta interferência OCO!Ter numa zon<1 margino! de.~ta área dassificada e com um relatiYo 
afastamento dos imóveis que ír.tegra;11 o cor.jt;nto. 

Da análise efectuada, conclui-se qlJe os impactes negati ... -os decorrentes d8 imp!antnçâo da -.-iR · 
- - - t"'!: "" - ,..,d o! t ,. .. r._; - ·- --L .. _,_;., '"'~ _.L; ..... "! - ~.!) ,.. ~"':.,..., ................... _: ..J ,.., ... "" ..J,..._ ::.cf30 COnlye~t::,<l ·OS p-.. OS .e,e .. ~...,O::- (}lit;; c.::-,3 li ut a, F'l' ill-Lt (11 n,d ,e ~e n)• en • ...-U !111) , !Uct::- t ("'~.., o::-

{1~ recomendaç.õe~ patente:~ no presente estudo, con~plementadas pelos p~-ojec.tos de medida~ 
..J ... ... : : ,, .. l· Z,... ~r:.o nct"-e~ .J...,--~·1-4- .:) 0 r ·"'; ... t d 0 .. -u~:: 1!1.!1, , <i\-« ., , <hJ<1il!<..• t'- o 1 ''jev o ,e i rotecça,; 
Paisagística, q~e acompanhéim 0 p;-esente ElA . 

n ,::) Cn-n, ... ., ,... ......... ;! · ,.,_.,., • ....,. "11...-Gl ,.. .J- ~ c -· ~:::: .... .. _ --..Jo . ., ~ ;. ' t... - ..J c.-~..- C' ,. "-- f" ,...!! 
LJv l\.lli l<l Ct CidAI idt a t\...11ltc: lCt v t:. \..h .. \...·1:--ch. • }Jt0~~~"'~•-S'-.· <i C.iéh •OfCÇ·á\.."'- o;; -;jll;éi Ciit<i ly ; ~~ tC;:--E' "-!~· 

lm1~actes. sobre a fotograt!a a&rea à esca!r. 1 '5000 (fifZura 3\, or.de se an resenta ce 1.1111a r . ._, ·. ~· / r 

forrnti grá-!lca aprox~ n1ada a si11t0s.e do~ irnpnctes snbre o te;-rit0rio n1arg;nal ao traç-ado ei~ .. l 
~·1;.'·f"e t'"'r" ·1' "'ll1or -·~· 1'"', .... •=- t'"!,...;:;o 1

"' - .... ,e ,,. di d! i::- ·, ,-•<o n i h .. · \- ::OddHLü)-·u\ (1\..,;:, lo .$,:OS. 

. .. ... .. . : , ..... . o . . ... ~ • ....... ...... .. - .. - ........ . ~ . ...... ..... 
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ESTUDO DE TRANSPORTES E DE ESTACIONAMENTO PARA A ÁREA DE INTERVENÇÃO 

DO PLANO DE URBANIZAÇÃO DO ALTO DO LUMIAR  

RELATÓRIO FINAL 

 

 

INTRODUÇÃO 

O presente documento corresponde ao Relatório Final do “Estudo de Transportes e de Estacionamento 

para a Área de Intervenção do Plano de Urbanização do Alto do Lumiar”, tendo como objectivo dotar a 

Câmara Municipal de Lisboa e, em particular, a Unidade de Planeamento do Alto do Lumiar de uma 

avaliação prévia do desempenho dos diferentes sistemas de transportes a interagir na Alta de Lisboa, de 

forma a possibilitar, por parte desses organismos, a adopção de medidas que permitam actuar sobre 

eventuais futuros problemas antes de estes acontecerem. 

 

O estudo encontra-se estruturado nos seguintes capítulos: 

A. Apresentação dos Resultados dos Trabalhos de Campo, no qual é caracterizada a mobilidade da 

população residente e empregada nesta zona, bem como é caracterizado o funcionamento actual do 

sistema rodoviário e de estacionamento; 

B. Análise de Desempenho da Rede de Transporte Individual, quer na zona interna à Alta de Lisboa, 

quer na sua ligação à rede envolvente. Neste capítulo são também apresentadas sugestões de 

gestão da rede viária de modo a maximizar a sua eficiência; 

C. Análise de Desempenho da Rede de Transporte Colectivo, no qual é apresentada a proposta de 

cobertura da Alta de Lisboa em transporte colectivo, sendo apresentados os parâmetros de 

qualidade de serviço desejáveis para as ligações propostas em TC na Alta de Lisboa; 

D. Análise de Desempenho do Sistema de Estacionamento, sendo analisado o estacionamento na zona 

de intervenção do Plano de Urbanização da Alta do Lumiar na óptica da oferta e da procura 

estimada, sendo também apresentados os princípios de base da política de estacionamento proposta 

para a zona em estudo; 

E. Faseamento do Desenvolvimento do Sistema de Transportes, no qual é apresentada a evolução 

anual esperada para a concretização de todo o sistema de transportes (rede rodoviária e transportes 

colectivos) até à conclusão da construção das infra-estruturas viárias na área de intervenção do 

PUAL; 
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F. Sistema de Cargas e Descargas, onde são enunciados os princípios orientadores que 

desejavelmente deveriam ser implementados para gerir o sistema logístico na Alta de Lisboa, em 

articulação como o Regulamento de Cargas e Descargas da cidade de Lisboa; 

G. Sistema de Mobilidade Pedonal, onde são apresentados os princípios orientadores da política de 

mobilidade pedonal, sendo também realizada uma análise crítica ao futuro desempenho deste 

subsistema de transporte para a zona em estudo; 

H. Projecto de Sinalização, onde é apresentado o projecto de sinalização para a área da Alta de Lisboa; 

I. Pontos de Desenvolvimento Futuro, capítulo no qual são identificados problemas que extravasam já 

o âmbito do presente estudo, mas as quais merecem atenção particular para cada um dos 

subsistemas de transportes analisados;  

J. Principais Conclusões, capítulo onde são compiladas as principais conclusões do presente estudo. 
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A. ANÁLISE DOS TRABALHOS DE CAMPO REALIZADOS 

 

Com o objectivo de conhecer de forma mais detalhada a realidade na área de intervenção do presente 

estudo, foram realizados diversos trabalhos de campo que podem ser agregados, de acordo com a sua 

área de abrangência, nos seguintes grupos: 

• Os que cobriram toda a área de intervenção do PUAL:  

o Inquérito à Mobilidade dos Residentes; 

o Inquérito à Mobilidade dos Empregados; 

o Contagens de Volumes de Tráfego; 

o Levantamento Funcional do Emprego Existente. 

• Os que apenas cobriram as áreas já consolidadas: 

o Levantamento da Oferta de Estacionamento Existente; 

o Contabilização da Procura de Estacionamento; 

o Contagens de Rotação do Estacionamento; 

o Levantamento da sinalização. 

 

A não cobertura de toda a área em estudo da última tipologia de inquéritos foi opção metodológica uma 

vez que, devido às alterações previstas para a área não consolidada, o estado de desenvolvimento 

urbanístico não permite uma contabilização daquelas que serão as condições de funcionamento futuras, 

nomeadamente ao nível da oferta e da procura de estacionamento, e do levantamento da sinalização. 

 

1 INQUÉRITO AOS RESIDENTES 

1.1 UNIVERSO ACTUAL E FUTURO 

A determinação dos universos residenciais actual e futuro da zona de intervenção do PUAL foi baseada 

nos quantitativos contabilizados nos Censos de 2001, actualizados em função que foi a construção 

posterior a 2001 (o que permitiu calcular a população actual) e da construção futura. 
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Optou-se pela desagregação do universo em grupos porque se verificou a existência de grandes 

diferenças de comportamento ao nível da mobilidade e transportes de acordo com os escalões social, 

etário e por sexo dos residentes. No respeitante aos escalões sociais, segmentou-se a população em 

dois grupos, fundamentados no tipo de habitação existente na zona: o primeiro considera os habitantes 

que vivem em empreendimentos englobados no Plano Especial de Realojamento (PER) e o segundo, os 

habitantes dos empreendimentos que se encontram disponíveis em Venda Livre (VL). Neste último grupo 

também se inserem as áreas que já se encontravam consolidadas à data de início do projecto do PUAL. 

Relativamente aos escalões etários, a segmentação considerou o estádio na vida e a condição perante o 

trabalho: menores de 25 anos (tipicamente em idade escolar ou início da vida laboral), dos 26 aos 64 

anos (idade activa), e mais de 64 anos (correspondendo aos reformados). Ainda que as diferenças de 

comportamento por sexo sejam mais significativas na classe etária mais idosa, optou-se por manter a 

segmentação em todos os escalões etários considerados. No Quadro 1 apresentam-se os valores da 

população actual para cada segmento. 

 

Quadro 1 – População actual residente no empreendimento (n.º de habitantes) 
Idade (anos)  

0 - 13 14 - 24 25 - 64 + 65 
TOTAL 

H 1.200 1.000 4.800 900 VL 
M 1.200 1.100 5.000 1.200 

16.400 

H 1.200 1.100 2.900 600 PER M 1.100 1.000 2.900 1.000 
11.800 

TOTAL 4.700 4.200 15.600 3.700 28.200 

Fonte: INE, tratamento TIS.PT 

 

Actualmente, a repartição dos residentes pelos dois tipos de segmentos sociais é equilibrada. No entanto, 

de acordo com as estimativas futuras relativas ao cenário de conclusão do empreendimento, a diferença 

entre os pesos dos segmentos considerados será significativa, tal como se pode ver no Quadro 2. 

 

Quadro 2 – Estimativas de população futuras 
  VL PER TOTAL 

Total de Habitantes 16.400 11.800 28.200 Cenário Actual Distribuição Percentual 58% 42% 100% 
Total de Habitantes 43.700 12.400 56.100 Cenário Futuro Distribuição Percentual 78% 22% 100% 

Fonte: INE, tratamento TIS.PT 

 

Ainda no Quadro 2, observa-se que a ocupação dos PER está actualmente praticamente concluída, 

faltando concluir apenas cerca de 5% do total. Ou seja, a grande fatia de população residente que ainda 

não se encontra na área de intervenção do PUAL pertence ao segmento de habitação de VL, 
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relativamente à qual apenas se encontram a residir na Alta de Lisboa 38% do total. Globalmente, estima-

se que aquando da conclusão do empreendimento existirão cerca de 56.100 residentes a habitar nesta 

zona da cidade, dos quais cerca de 20% em habitação PER e 80% em VL. 

 

1.2 AMOSTRA 

Os trabalhos de campo dos Inquéritos aos Residentes consistiram na execução de 566 inquéritos válidos, 

263 a residentes de habitação PER e 303 a residentes em VL.  

 

Na amostra recolhida não é considerada a população com menos de 14 anos (correspondente a 16% do 

total na área consolidada da Alta de Lisboa e a 12% no total da cidade) pois não podem ser inquiridos por 

questões legais. No entanto, esta população só realiza viagens em TI como acompanhante, viajando a pé 

ou em TC. Por este escalão etário não ter sido coberto na amostragem, a análise do universo será 

realizada para o conjunto de residentes com idade igual ou superior a 14 anos, do que resulta uma taxa 

de amostragem agregada de 2,4%. 

 

As metodologias utilizadas na realização dos inquéritos foram a presencial (inquérito domiciliário) e a 

telefónica. Estava prevista apenas a realização de inquéritos presenciais, mas por questões de segurança 

dos inquiridores optou-se por realizar parte dos inquéritos via telefone. 

 

1.3 CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO 

Neste capítulo será apresentada uma análise às principais características de mobilidade dos residentes 

da zona de intervenção do PUAL, feita com base nos inquéritos aos residentes e nas estimativas 

populacionais actuais e futuras. 

 

Em cada um dos pontos analisados será apresentada a sua estimativa em relação à população total no 

ano horizonte de projecto (gráfico maior) e a sua desagregação em cada um dos dois segmentos de 

população considerados, VL e PER (em pequeno). O resultado global no horizonte de concretização do 

plano é resultado da ponderação entre os dois segmentos considerados de acordo com o peso futuro de 

cada segmento. 

 

1.3.1 Distribuição Etária 

A Figura 1 apresenta a distribuição etária da população residente. 
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Figura 1 – Distribuição etária dos residentes 
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Fonte: Inquérito aos Residentes na Zona de Intervenção do PUAL – 2005 

 

Verifica-se que cerca de dois terços da população estimada se encontra em idade activa. Esta 

percentagem é maior no segmento de VL, o que indicia que este tipo de habitação está a ser adquirido 

por famílias jovens. Por seu lado, nos PER existe uma maior percentagem de população jovem, entre os 

14 e os 25 anos, o que sugere agregados familiares de maior dimensão. 

 

1.3.2 Nível de Instrução 

Na Figura 2 encontram-se os gráficos que caracterizam as habilitações académicas dos residentes. 

 

Figura 2 – Instrução académica dos residentes na Alta de Lisboa 
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Fonte: Inquérito aos Residentes na Zona de Intervenção do PUAL – 2005 

 

Globalmente, a instrução dos residentes na Alta de Lisboa será alta, prevendo-se que quase 50% da 

população venha a ter concluído o ensino médio ou superior. No entanto, analisando separadamente os 
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dois segmentos existentes, verifica-se um grande contraste entre ambos. Na situação dos PER, 

predomina a instrução primária ou secundária (correspondendo a 50% do total dos residentes), sendo a 

percentagem de analfabetos ou com a primária incompleta de 20%, enquanto que na VL predomina a 

instrução média ou superior (dois terços do total), havendo apenas 4% de residentes que não concluíram 

a instrução primária. 

 

1.3.3 Ocupação Profissional 

A caracterização profissional dos residentes na zona de intervenção do PUAL está representada na 

Figura 3. 

 

Figura 3 – Classes profissionais dos residentes 
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Fonte: Inquérito aos Residentes na Zona de Intervenção do PUAL – 2005 

 

Tal como era esperado, verifica-se que o tipo de profissão dos residentes está directamente relacionado 

com o seu nível de instrução. No caso dos residentes da VL, como a maioria da população tem um nível 

de instrução superior, a população activa trabalha, em grande parte, como Quadro Superior, Médio ou 

Técnico (40% da população abrangida pelo inquérito, o que corresponde a quase dois terços da 

população activa). Por outro lado, constata-se que os residentes dos PER têm uma maior percentagem 

de “Outros Trabalhadores” e que a percentagem de habitantes sem ocupação fora de casa (pensionistas, 

domésticas(os) e desempregados) representam 43% do universo. Globalmente, a percentagem de 

população desempregada é pequena (5%), apesar de no escalão PER ser o dobro da observada no 

escalão VL. 
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1.3.4 Estrutura Etária dos “Não Trabalhadores” 

Na Figura 4 apresenta-se a caracterização da estrutura etária do segmento de “não trabalhadores”, que 

corresponde ao total dos pensionistas, domésticas(os) e desempregados. 

 

Figura 4 – Estrutura etária dos “não trabalhadores” residentes 
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Fonte: Inquérito aos Residentes na Zona de Intervenção do PUAL – 2005 

 

Deste grupo, cerca de 50% dos residentes correspondem a pessoas com mais de 65 anos, o que está 

directamente relacionado com o peso dos pensionistas face aos restantes segmentos, já observado na 

Figura 3. Esta percentagem aumenta no caso dos PER e diminui no caso da VL, realçando, uma vez 

mais, o cariz jovem da população que está a adquirir casa na zona em estudo. 

 

1.3.5 Dimensão do Agregado Familiar 

Globalmente, cerca de um terço das famílias residentes na área de abrangência do PUAL são compostas 

somente por dois elementos, tal como se pode ver na Figura 5. 
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Figura 5 – Dimensão do agregado familiar 
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Fonte: Inquérito aos Residentes na Zona de Intervenção do PUAL – 2005 

 

O que se tinha observado nos dados resultantes da idade é reforçado na análise à dimensão média do 

agregado familiar, ou seja, constata-se que no caso dos PER em que existia um número significativo de 

população jovem (entre os 14 e os 25 anos) se verifica uma elevada dimensão média do agregado 

familiar: 40% com mais de 3 membros, dos quais cerca de 20% têm famílias com mais de 4 elementos. 

Por seu lado, na VL, onde se aferia que o peso dos residentes em idade activa é mais significativa, 

constata-se que os seus agregados têm, por norma, 2 ou 3 pessoas. De uma forma agregada, estima-se 

que no ano horizonte do plano a dimensão média dos agregados familiares residentes na área de 

abrangência do PUAL venha a ser de 3,0 elementos. 

 

1.3.6 Percentagem de Residentes com Carta de Condução no Agregado Familiar 

Apesar de se ter inquirido o número total de membros do agregado familiar com carta de condução, 

observou-se que a sua análise directa não era a mais correcta uma vez que a existência de 1 elemento 

com carta num agregado de somente 1 pessoa conduz a comportamentos significativamente diferentes 

ao caso em que há apenas um encartado num agregado de 4 ou mais elementos. Por essa razão, na 

Figura 6 apresenta-se a percentagem de residentes com carta de condução em cada agregado familiar 

na zona de estudo. 
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Figura 6 – Percentagem de residentes com carta de condução por agregado familiar 
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Fonte: Inquérito aos Residentes na Zona de Intervenção do PUAL – 2005 

 

No ano horizonte de projecto, estima-se que cerca de 40% dos agregados familiares da área do PUAL 

venham a ter todos os seus membros com carta de condução, o que implica todo o agregado ser 

constituído por pessoas adultas. 

 

Tal como seria de esperar, a percentagem de membros encartados por agregado familiar é 

significativamente maior na VL do que nos PER. Enquanto que na quase totalidade das residências de VL 

existe pelo menos 1 encartado, nos PER a percentagem de encartados em cada agregado é reduzida (o 

que pode ser explicado pela combinação de agregados de maior dimensão e com o menor poder de 

compra desses agregados), sendo significativo o peso de agregados nos quais nenhum membro tem 

carta de condução (quase 40%). 

 

1.3.7 Número de Veículos no Agregado Familiar 

Ao observar a Figura 7 verifica-se que o número de veículos no agregado familiar é, para os dois tipos de 

habitação existentes na PUAL, bastante díspar. 
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Figura 7 – Número de veículos no agregado familiar 
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Fonte: Inquérito aos Residentes na Zona de Intervenção do PUAL – 2005 

 

No caso dos PER, quase metade dos agregados familiares não dispõe de viatura própria, o que está 

relacionado com o ponto anterior, onde se verificou que quase 40% dos agregados não têm qualquer 

membro encartado. Verifica-se também que somente 11% dos agregados familiares dispõem de duas ou 

três viaturas, uma vez que a percentagem de agregados familiares com 4 ou mais veículos é 

praticamente nula. Nas habitações de VL, mais de metade dos agregados dispõe de pelo menos 2 

veículos, havendo apenas 8% dos casos que não dispõem de viatura. Globalmente pode-se considerar 

que 85% dos agregados familiares venham a dispor de veículo e que cada agregado venha a possuir, em 

média, 1,6 veículos. 

 

Assim, no futuro, a taxa de motorização dos residentes na Alta de Lisboa será de 500 veículos por cada 

1.000 habitantes (200 veíc. / 1.000 hab. PER e 600 veíc. / 1.000 hab. VL). Em comparação com o resto 

da cidade de Lisboa (350 veíc. / 1.000 hab.), este valor é muito elevado, o que está relacionado com o 

facto de se tratar de uma zona nova da cidade com parte significativa da sua população em idade activa, 

sendo semelhante ao observado na zona do Parque das Nações (580 veíc. / 1.000 hab.), também esta 

uma zona de crescimento recente, ocupada por agregados familiares com características sociais 

semelhantes às do segmento de VL.  

 

1.3.8 Número de Viagens Diárias Realizadas 

A Figura 8 apresenta a caracterização do número de viagens diárias (em dia útil) efectuadas por cada 

residente. 
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Figura 8 – Número de viagens por residente 
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Fonte: Inquérito aos Residentes na Zona de Intervenção do PUAL – 2005 

 

Observa-se que a maioria dos residentes efectua diariamente deslocações com características 

pendulares (ou seja, 2 viagens por dia), representando esse tipo de viagens cerca de 60% dos 

comportamentos detectados. O segundo segmento mais significativo é o referente aos imóveis que 

correspondem a um quinto da população, sendo a percentagem de imóveis maior nos PER do que na VL, 

o que está relacionado com a idade e com a ocupação profissional dos residentes. Cada residente realiza 

em média cerca de 2,2 viagens diárias, valor esse que aumenta para 2,6 se apenas se considerarem os 

residentes móveis. 

 

1.3.9 Repartição Modal das Viagens 

A repartição modal das viagens realizadas pelos residentes na Alta de Lisboa encontra-se representada 

na Figura 9. 

 

Figura 9 – Repartição modal das viagens dos residentes 
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Fonte: Inquérito aos Residentes na Zona de Intervenção do PUAL – 2005 
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Globalmente, e verificando-se uma manutenção de comportamentos identificados actualmente, estima-se 

que a maioria das viagens (cerca de 60%) serão realizadas em TI, apesar de comportamentos bastante 

distintos para cada segmento de habitação. De facto, verifica-se que existe uma inversão dos valores de 

utilização TI vs. TC entre os PER e a VL: no caso da VL, a percentagem de utilizadores de TI é de cerca 

de dois terços do total, enquanto que, no caso dos PER, esse valor é inferior a um terço. A baixa 

percentagem de utilizadores do TI nos PER é um valor esperado face à percentagem de pessoas 

encartadas e ao número de veículos existentes neste tipo de habitação. 

 

Relativamente aos restantes modos, as percentagens de viagens em TI+TC são, em ambos os casos, 

praticamente nulas, evidenciando a não existência de uma lógica intermodal nas deslocações dos 

residentes na Alta de Lisboa. O peso das viagens pedonais é também reduzido, correspondendo a 6% do 

total, o que pode ser motivado por diversos factores, de onde se destacam a falta de atractividade dos 

percursos pedonais devido às obras existentes, à dificuldade do inquirido considerar que uma dada 

deslocação pedonal é uma viagem e, eventualmente, a existência de insegurança em algumas zonas da 

Alta de Lisboa, nomeadamente durante algumas horas do dia. 

 

1.3.10 Motivos das Viagens 

Na Figura 10 encontra-se representada a distribuição dos motivos das viagens realizadas pelos 

residentes. 

 

Figura 10 – Motivos das viagens realizadas 
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Fonte: Inquérito aos Residentes na Zona de Intervenção do PUAL – 2005 
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Os motivos de viagens em ambos segmentos sociais considerados são muito parecidos, sendo o motivo 

mais representativo em todos os casos, o de regresso a casa (este motivo porém agrega viagens cujo 

motivo de saída de casa é diverso). 

 

A maior parcela de viagens que não são de regresso a casa, são por trabalho e, seguidamente, por 

compras/lazer. O motivo estudo é mais reduzido do que o esperado (apenas 4%), uma vez que o escalão 

0 a 14 anos não foi abrangido no inquérito e devido ao elevado peso da população em idade activa (já 

não estudante). 

 

1.3.11 Destinos das Viagens Iniciadas na Área de Intervenção do PUAL 

Na Figura 11 encontram-se representados esquematicamente, para as viagens iniciadas na Alta de 

Lisboa, os eixos viários mais utilizados nas ligações das viagens entre a Alta de Lisboa e o seu exterior. 

Actualmente, os residentes da Alta de Lisboa realizam cerca de 49.900 viagens num dia útil médio, das 

quais cerca de 10% não têm início nem fim na zona de intervenção do PUAL. No ano horizonte do plano 

estima-se que os residentes realizem cerca de 115.500 viagens diárias. 
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Figura 11 – Principais eixos de ligação utilizados nas deslocações iniciadas na Alta de Lisboa – situação futura 
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Fonte: Extrapolado do Inquérito aos Residentes na Zona de Intervenção do PUAL – 2005 

 

Da análise dos inquéritos verifica-se que dois terços das viagens têm o seu extremo a sul da área de 

estudo, sendo o destino mais procurado, o das Avenidas Novas, o qual representa pouco mais de um 

quarto das viagens. Outros destinos a destacar são os que realizam nos eixos da 2ª Circular / Benfica, 

Eixo Norte-Sul e Alvalade / Av. de Roma. No que diz respeito às viagens internas à área em estudo, a 

zona central é a que atrai o maior número de viagens (12% do total das viagens). 

 

1.3.12 Horários das Viagens 

Na caracterização da mobilidade dos residentes foi também efectuada uma análise à repartição horária 

das suas viagens num dia útil, a qual se encontra apresentada na Figura 12. 
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Figura 12 – Distribuição horária das viagens realizadas em dia útil – residentes PER e VL 
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Fonte: Inquérito aos Residentes na Zona de Intervenção do PUAL – 2005 

 

Globalmente, observa-se que o período de ponta da manhã (PPM) ocorre entre as 7 e as 10 horas, 

enquanto que o período de ponta da tarde (PPT) ocorre das 16 às 19 horas. Durante a manhã, a hora 

com maior movimento para os PER ocorre mais cedo do que para a VL, provavelmente devido a 

diferenças na flexibilidade horária das profissões dominantes dos dois tipos de residentes e ao facto de 

uma maior percentagem de residentes dos PER usar o TC levando a que estes iniciem as suas viagens 

mais cedo. É no entanto de referir que esta diferença é compensada no PPT, que termina mais tarde para 

a VL. 

 

1.4 SÍNTESE RELATIVA AO INQUÉRITO AOS RESIDENTES 

Em suma: 

• Cerca de dois terços da população encontra-se em idade activa. Na VL a percentagem é maior por 

este tipo de habitação estar a ser adquirido por famílias jovens, ainda com poucos descendentes. 

Nos PER, a percentagem relativa a este estrato etário diminui, aumentando o mais jovem, por ser 

constituído por famílias com agregados mais numerosos; 

• A dimensão média familiar na zona de intervenção será de 2,9 habitantes; 

• A disponibilidade de veículo próprio e a existência de residentes com carta de condução é bastante 

díspar entre os habitantes da VL e os dos PER. Quase metade dos agregados familiares dos PER 

não dispõe de viatura própria e 40% não tem nenhum membro com carta de condução; nos 

agregados familiares da VL, mais de metade dos agregados dispõem de pelo menos 2 veículos 

havendo quase 50% deles em que todos os seus membros são encartados; 
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• Globalmente pode-se considerar que 85% dos agregados familiares dispõem de veículo e que, em 

média, cada um dispõe de 1,6 veículos. Na conclusão do empreendimento a taxa de motorização 

estimada será de 512 veículos por cada 1.000 habitantes (200 veíc. / 1.000 hab. PER e 600 veíc. / 

1.000 hab. VL), bastante superior à actual média da cidade de Lisboa (350 veíc. / 1.000 hab.), mas 

próxima da que foi estimada para a zona do Parque das Nações no Plano de Mobilidade de Lisboa; 

• Os habitantes da Alta de Lisboa têm um comportamento maioritariamente pendular, sendo o número 

médio de viagens diárias realizadas por habitante residente de 2,2 (2,6 por residente móvel); 

• No que respeita à repartição modal, ela é bastante diferente em função do segmento habitacional 

considerado: na VL o principal modo utilizado é o TI (64%) seguido pelo TC (30%), enquanto que 

nos PER a situação se inverte, sendo a percentagem de utilizadores do TC (63%) bastante superior 

à do TI (28%); 

• Os residentes da zona de intervenção do PUAL têm como principal destino das suas viagens o 

interior da cidade de Lisboa, principalmente as Av. Novas, seguido das ligações externas com o 

Eixo Norte-Sul e os corredores de Sintra e Cascais; 

• O PPM da zona de intervenção ocorre entre as 7 e as 10 horas enquanto que o PPT ocorre das 16 

às 19 horas. Por seu lado, o pico máximo de tráfego ao longo do dia ocorre durante a manhã, entre 

as 8 e as 9 horas; 

• Concluí-se da análise aos inquéritos que, por os dois tipos de segmento habitacional existentes na 

zona de intervenção (VL e PER) terem características muito diferentes entre si, as características de 

mobilidade globais deverão ter em atenção as diversidades de comportamento de ambos. 

 

2 INQUÉRITO AOS EMPREGADOS 

2.1 UNIVERSO ACTUAL E FUTURO 

Contrariamente ao que acontece com os residentes, a não existência de um levantamento exaustivo e 

oficial da totalidade de empregados para a zona em estudo impossibilita a determinação, à priori, do 

universo a caracterizar. Por essa razão, para além do inquérito aos empregados propriamente dito, foi 

realizado o levantamento funcional de actividades na zona em estudo, tendo sido inquirido para cada 

estabelecimento qual a sua área de actividade e o seu número de empregados. Na realização do 

levantamento verificaram-se dificuldades na determinação da totalidade das actividades comerciais, 

nomeadamente as localizadas sem ser ao nível térreo e sem indicações visíveis da sua existência e, em 

outros casos, o facto das actividades identificadas estarem fechadas ao público impossibilitou o 

levantamento do total de empregados. De forma a contornar estas dificuldades, no primeiro caso os totais 
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inquiridos foram comparados com índices usuais e corrigidos sempre que se achou indicado. Por seu 

lado, para os estabelecimentos onde não foi possível inquirir o total de empregados, estes foram 

estimados tendo como base os valores médios determinados nos estabelecimentos levantados, por 

actividade comercial.  

 

2.2 AMOSTRA 

Para a análise da mobilidade dos empregados na zona de intervenção do PUAL foram realizados 145 

inquéritos, escolhidos aleatoriamente no conjunto de actividades identificadas no levantamento funcional 

(159 actividades), o que corresponde a uma taxa de amostragem de 3,6% para um universo actual 

estimado de cerca de 4.000 empregados.  

 

Neste inquérito não foram realizadas desagregações em segmentos uma vez que, relativamente à 

desagregação social, é difícil o estabelecimento de critérios objectivos para a segmentação dos inquiridos 

que não dependam da sua resposta directa (uma vez que o inquirido se pode aperceber e responder de 

uma forma estratégica). A restante segmentação utilizada relativamente aos residentes não se afigura 

indicada uma vez, ao nível etário a totalidade dos empregados têm comportamentos de mobilidade 

correspondente aos observados para a população em idade activa (mesmo que possam não a ter) e a 

desagregação em sexos não apresenta mais valias que compensem a perda de confiança estatística 

associada à segmentação da amostra. 

 

2.3 CARACTERIZAÇÃO DO EMPREGO 

Tal como foi referido, uma vez que não se procedeu à segmentação dos empregados da Alta de Lisboa, a 

caracterização da sua mobilidade será efectuada globalmente para todo o universo de empregados 

(residente ou não na Alta de Lisboa) que tem o seu local de trabalho na zona de intervenção do PUAL. 

 

Tal como no caso do Inquérito aos Residentes, será analisada a situação futura tendo em conta os 

comportamentos actuais e as estimativas futuras do total de postos de emprego. A análise de cada ponto 

será ilustrada por um gráfico que representará a situação aquando da conclusão do empreendimento. 

 

2.3.1 Distribuição Etária 

Na Figura 13 encontra-se representada a distribuição etária dos inquiridos. 

 



 

ESTUDO DE TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO PARA A ÁREA DE INTERVENÇÃO DO PUAL 19 

Figura 13 – Distribuição etária dos trabalhadores  
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Fonte: Inquérito ao Emprego na Zona de Intervenção do PUAL – 2005 

 

Observa-se que, globalmente, pouco mais de metade dos empregados se situa na faixa etária entre os 26 

e 45 anos e que 10% dos empregados têm menos de 26 anos. Contudo, a percentagem de trabalhadores 

com mais de 45 anos é elevada, representando cerca de 35%. 

 

2.3.2 Nível de Instrução 

A caracterização das habilitações académicas dos empregados na zona do PUAL encontra-se ilustrada 

na Figura 14. 

 

Figura 14 – Instrução dos Trabalhadores 

13%

57%

30%

  

Fonte: Inquérito ao Emprego na Zona de Intervenção do PUAL – 2005 

 

A maioria dos empregados na zona em estudo tem o nível de instrução secundário. No entanto, esta 

conclusão pode estar enviesada face à realidade, uma fez que se está a inquirir maioritariamente 

estabelecimentos na via pública, não tendo sido abrangidos tantos escritórios quanto os desejados, onde 

é expectável que a instrução seja mais elevada. É expectável que no futuro, com a localização de mais 

emprego qualificado, aumente o nível médio de instrução dos empregados. 
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2.3.3 Ocupação Profissional 

Apesar da maioria dos trabalhadores terem como instrução máxima o ensino secundário, em termos 

profissionais existe um equilíbrio de classes, tal como se pode ver na Figura 15. 

 

Figura 15 – Classes profissionais desempenhadas pelos trabalhadores 
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Fonte: Inquérito ao Emprego na Zona de Intervenção do PUAL – 2005 

 

Os trabalhadores da Alta de Lisboa repartem-se por três segmentos principais: “Outros Trabalhadores” e 

“Administrativos” com um peso de cerca de 30% cada e cerca de 20% são “Quadros Médios”. Para além 

das classes referidas, 15% do total de empregados são “Quadros Superiores” e 10% são “Quadros 

Técnicos”. A percentagem de “Quadros Superiores” aumenta quando se analisa separadamente a zona 

sul. 

 

2.3.4 Empregados Residentes na Alta de Lisboa 

A Figura 16 ilustra o número de empregados que trabalham e residem na zona de intervenção do PUAL. 
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Figura 16 – Percentagem de trabalhadores residentes na Alta de Lisboa 
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Fonte: Inquérito ao Emprego na Zona de Intervenção do PUAL – 2005 

 

Como se pode verificar, a grande maioria dos empregados reside fora da zona de intervenção (80% do 

total), o que implica a realização de um número significativo de viagens de e para a área em análise.  

 

2.3.5 Número de Viagens Diárias Realizadas 

O número de viagens diárias realizadas pelos trabalhadores é sobretudo pendular, como se pode 

observar na Figura 17. 

 

Figura 17 – Número de viagens diárias realizadas por trabalhador 
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Fonte: Inquérito ao Emprego na Zona de Intervenção do PUAL – 2005 

 

A maioria dos empregados (80%) efectua duas viagens diárias o que corresponde às deslocações típicas 

casa / trabalho e somente 1% dos indivíduos tem um padrão de mobilidade triangular (3 viagens). Quase 

20% dos empregados realizam 4 viagens ao longo do dia, que corresponde, em grande parte, a viagens 

dos trabalhadores residentes na zona que irão tomar as suas refeições a casa. Globalmente, observa-se 

que cada trabalhador realiza, em média, 2,3 viagens diárias. 
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2.3.6 Repartição Modal das Viagens 

Na Figura 18 encontra-se representada a repartição modal das viagens realizadas pelos trabalhadores. 

 

Figura 18 – Repartição modal das viagens dos trabalhadores 
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Fonte: Inquérito ao Emprego na Zona de Intervenção do PUAL – 2005 

 

A repartição modal dos trabalhadores é idêntica à dos residentes da VL, havendo quase 60% dos 

trabalhadores a deslocarem-se em TI, percentagem bastante superior à média da cidade de Lisboa 

(cerca de 40%). Esta percentagem é ainda maior quando se analisa a zona norte da área de estudo, mas 

diminui na zona sul, por aí haver uma melhor oferta da rede de TC. O número de viagens a pé é mais 

significativo do que o observado para os residentes, o que pode corresponder às deslocações para 

almoçar nas proximidades do local de trabalho. 

 

É no entanto de referir que a elevada percentagem de utilização de TI se deve à combinação do facto da 

rede de TC ainda se encontrar com franco desenvolvimento e do estacionamento nesta zona da cidade 

ainda não ser tarifado, situações que se deverão modificar no futuro. 

 

2.3.7 Percentagem de Utilizadores do TI com Carta de Condução e Viatura Própria 

Dos trabalhadores que chegam à Alta de Lisboa em veículo automóvel, cerca de 80% têm carta de 

condução e viatura própria, tal como se pode observar na Figura 19. 
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Figura 19 – Trabalhadores utilizadores do TI com carta de condução e viatura própria 
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Fonte: Inquérito ao Emprego na Zona de Intervenção do PUAL – 2005 

 

Esta percentagem é elevada e indica que 20% dos trabalhadores se deslocam até à zona de intervenção 

do PUAL em TI, obrigatoriamente, como acompanhantes e não como condutores. 

 

2.3.8 Estacionamento 

Como já foi referido anteriormente, na zona de intervenção do PUAL o estacionamento na via pública não 

é tarifado, como se pode ver na Figura 20. 

 

Figura 20 – Tipos de estacionamento utilizados pelos trabalhadores 
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Fonte: Inquérito ao Emprego na Zona de Intervenção do PUAL – 2005 

 

Verifica-se que quase 80% dos trabalhadores que se deslocam até ao local de trabalho em TI utilizam o 

estacionamento não tarifado na via. Os outros 20% têm acesso a estacionamento reservado não tarifado, 

sendo quase inexistente o estacionamento tarifado. No entanto, com as perspectivas de desenvolvimento 

que a Alta de Lisboa irá sofrer, esta situação deverá ser significativamente alterada de forma a gerir a 

procura de estacionamento e, simultaneamente, fomentar a utilização de modos de transporte 

alternativos. 
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2.3.9 Extremos das Viagens Exteriores à Alta de Lisboa 

Na Figura 21 encontram-se representados esquematicamente os extremos das viagens (ou seja, do seu 

local de residência) realizadas actualmente pelos trabalhadores da zona de intervenção do PUAL. 

 

Figura 21 – Extremos das viagens exteriores à Alta de Lisboa 
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Fonte: Inquérito ao Emprego na Zona de Intervenção do PUAL – 2005 

 

Os empregados da Alta de Lisboa residem, principalmente, nos corredores localizados a norte e oeste da 

zona de intervenção, que dizem respeito maioritariamente à 2ª Circular, Calçada de Carriche e A8. As 

Avenidas Novas, principal destino dos residentes da Alta de Lisboa, tem apenas 2% dos extremos de 

viagem dos trabalhadores inquiridos, de onde se denota o cariz terciário e não residencial do centro da 

cidade. 
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2.3.10 Horários das Viagens 

A distribuição horária das viagens realizadas pelos trabalhadores do PUAL é apresentada na Figura 22. 

 

Figura 22 – Distribuição horária das viagens dos trabalhadores 
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Fonte: Inquérito ao Emprego na Zona de Intervenção do PUAL – 2005 

 

Verifica-se pelo gráfico apresentado que os empregados chegam diariamente à zona de intervenção do 

PUAL maioritariamente entre as 9h e as 11h, saindo entre as 18h e as 21h. Ou seja, o PPT ocorre mais 

tarde do que o usualmente observado, localizando-se o pico de saídas às 20h. Também se detecta a 

existência de viagens à hora de almoço, apesar de menos significativo. 

 

2.4 SÍNTESE RELATIVA AO INQUÉRITO AOS EMPREGADOS 

Da análise aos inquéritos aos empregados, concluí-se que: 

• A maioria dos empregados da zona de intervenção do PUAL tem um comportamento pendular, 

realizando 2 viagens diárias, correspondendo às viagens casa-trabalho e trabalho-casa. Existe 

contudo uma pequena percentagem (menos de 20%) que realiza 4 viagens por dia, correspondendo 

na sua maioria a trabalhadores residentes da zona de intervenção do PUAL; 

• O número de trabalhadores que se desloca em TI até à zona de intervenção do PUAL corresponde 

a quase 60%, valor esse significativamente superior à média da cidade de Lisboa (com 40%). No 

entanto, com o desenvolvimento da rede de TC e com a actuação ao nível do controle da utilização 

do estacionamento (fiscalização de estacionamento ilegal e tarificação de estacionamento na via), 

tal percentagem tem tendência a diminuir; 

• Da percentagem anterior (empregados que se deslocam em TI), 80% dos utilizadores têm carta de 
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condução e veículo próprio; 

• Cerca de 20% dos empregados da Alta de Lisboa residem na zona em estudo. Dos restantes, as 

principais zonas de residência correspondem aos corredores localizados a norte e este da zona de 

intervenção, que dizem respeito às ligações servidas pela 2ª Circular (sentido Benfica), Calçada de 

Carriche e A8; 

• O PPM dos empregados na Alta de Lisboa ocorre entre as 9h e as 11h, enquanto que o PPT se 

verifica entre as 18h e as 21h, com o seu valor máximo por volta das 20 horas (mais tarde do que o 

usualmente observado). 

 

3 CONTAGENS RODOVIÁRIAS E INQUÉRITOS AOS CONDUTORES 

3.1 CONTAGENS RODOVIÁRIAS 

Com o objectivo de conhecer pormenorizadamente a situação viária actual, houve a necessidade de 

proceder a contagens de tráfego rodoviário nos principais pontos de entrada e saída da zona de 

intervenção e em locais internos de especial relevância ou propícios à existência de problemas na rede 

viária actual. De forma a complementar a informação recolhida nas contagens realizadas (uma vez que 

apenas contabilizam volumes) num dos pontos de contagem foi também inquirido aos condutores quais 

os seus extremos de viagem de forma a desagregar o tráfego de atravessamento daquele com extremo 

na área em estudo. 

 

Como se pode observar na Figura 23, foram escolhidos 7 postos de contagem, sendo o ponto identificado 

como O/D o ponto onde foram efectuadas contagens e também inquéritos Origem/Destino. As contagens 

rodoviárias foram efectuadas no dia 1 de Junho de 2005, em dois períodos distintos do dia, no PPM entre 

as 7h30 e as 10h30 e no PPT entre as 17h e as 20h. No posto de inquérito as contagens foram 

realizadas ao longo de todo o dia, o que permitiu estimar os volumes diários nos restantes postos através 

da consideração de comportamentos homólogos ao longo do dia de acordo com o sentido considerado. 
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Figura 23 – Localização dos pontos de realização de contagens rodoviárias 

 

Fonte: TIS.PT 

 

Na Figura 24 apresentam-se esquematicamente os principais fluxos contabilizados em alguns dos postos 

levantados. 

 

Figura 24 – Fluxos de entrada e saída na zona de intervenção na HPM 

 
Fonte: TIS.PT 

 

No total da HPM foram contabilizados 2.400 veículos a entrar na Alta de Lisboa e 3.250 veículos a sair. 

Verifica-se que a principal porta da Alta de Lisboa é a actual Av. Santos e Castro, quer na HPM, quer na 
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HPT. Em anexo apresentam-se as fichas de caracterização de cada posto, indicando a localização 

precisa e os volumes direccionais contabilizados. 

 

3.2 INQUÉRITOS ORIGEM / DESTINO 

Foram realizados 2.614 inquéritos válidos no posto O/D (representado na Figura 24) entre as 8h e as 20h, 

no mesmo dia que da realização das contagens (1 de Junho de 2005), distribuídos de forma equilibrada 

em cada sentido de circulação. Nos inquéritos realizados foi perguntado aos inquiridos os extremos de 

viagem e o seu motivo, ao mesmo tempo que foi contabilizado o número de passageiros no veículo. 

 

3.2.1 Origens e Destinos das Viagens 

Da análise aos inquéritos conclui-se que 56% das viagens são de atravessamento da zona em estudo, 

isto é, são viagens em que nenhum dos extremos se situa na zona de intervenção do PUAL. Na Figura 25 

encontra-se um esquema destes fluxos de atravessamento e também dos fluxos com origem ou destino 

no interior da zona de intervenção do PUAL. 

 

Figura 25 – Principais fluxos das viagens de atravessamento representativas dos inquéritos O/D 

 

Fonte: Inquéritos O/D na Zona de Intervenção do PUAL – 2005 
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Como o posto de contagem dos inquéritos está localizado na zona Sul, próximo da 2ª Circular, 

considerou-se que na análise dos fluxos, as direcções para Oeste, Sul e Este teriam como referência a 

escolha de percurso realizada no Nó de Calvanas (o que implica por exemplo, o sentido Este 

compreender também os destinos que se localizam geograficamente a Norte, como sejam, por exemplo, 

a saída da A1). 

 

Verifica-se que mais de 50% das viagens têm um dos extremos a Norte ou a Sul da zona de intervenção. 

No sentido da Alta de Lisboa para a 2ª Circular, praticamente metade dos inquiridos (49%) têm como 

origem da sua viagem o interior da zona de intervenção, enquanto que no sentido inverso a percentagem 

decresce para cerca de 40%. A zona mais procurada no interior da zona do PUAL é a zona sul, que 

representa cerca de 25% do total de viagens, enquanto que as restantes zonas têm valores mais baixos 

de procura: a zona centro tem 13% e a zona norte 6%. 

 

3.2.2 Taxa de Ocupação dos Veículos 

A taxa média de ocupação dos veículos é praticamente uniforme ao longo do dia (em ambos os sentidos) 

e regista um valor médio de 1,4 pax/veículo. Há contudo a assinalar uma subida desta taxa no período da 

tarde, que aumenta até 1,6 pax/veículo, facto justificado por casos de boleias no regresso a casa 

(nomeadamente de crianças). 

 

3.2.3 Motivo de Deslocação 

Como os motivos de viagem dos inquiridos são muito homogéneos em ambos os sentidos, apresenta-se 

na Figura 26 a análise agregada de ambos os sentidos de circulação. 

 

Figura 26 – Motivos de deslocação dos inquiridos 
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Tal como seria esperado, nos períodos de ponta da manhã e da tarde, os motivos mais indicados são a 

ida para o trabalho e o regresso a casa, respectivamente. As deslocações em serviço apresentam-se com 

peso significativo ao longo de todo o dia, sendo esse o motivo mais frequente no corpo do dia, entre as 

10h00 e as 16h00. 

 

Outros dos aspectos relevantes na análise é o facto do motivo compras – lazer ter um peso muito 

reduzido durante a manhã e do motivo “outro” (que inclui as deslocações de ida e regresso para estudo) 

ser relativamente homogéneo ao longo do dia, apesar de ter um pico durante a tarde. 

 

3.3 SÍNTESE RELATIVA ÀS CONTAGENS RODOVIÁRIAS E INQUÉRITOS ORIGEM / DESTINO 

Da análise das contagens de tráfego verifica-se que a principal entrada / saída viária da zona em estudo 

é a actual Av. Santos e Castro. Por essa razão, foram efectuados inquéritos O/D nesse ponto, 

concluindo-se que: 

• Pouco mais de metade das viagens (56%) são viagens de atravessamento, isto é, não têm origem 

nem destino na zona de intervenção do PUAL. E, destas viagens, 60% têm a direcção Norte – Sul; 

• Das viagens com extremo na Alta de Lisboa, 14% têm extremo na Zona Norte, 29% têm extremo na 

Zona Centro, e 57% têm extremo na Zona Sul; 

• A taxa média de ocupação dos veículos é de 1,4 passageiros/veículo, aumentando no PPT para 1,6 

pax / veículo; 

• Relativamente aos motivos de deslocação, verifica-se que durante o PPM o motivo mais frequente é 

a ida para o emprego, durante o Corpo do Dia são as deslocações em serviço e no PPT é o 

regresso a casa. 

 

4 ESTACIONAMENTO 

Os trabalhos de campo relativos ao estacionamento foram realizados em Junho de 2005, e a dois níveis: 

através do levantamento de estacionamento existente na via pública (em toda a zona consolidada) e 

através de contagens de rotação do estacionamento (em alguns pontos estratégicos da zona). Apenas foi 

analisada a zona consolidada da Alta de Lisboa (correspondente à área a sul da Quinta das Conchas), 

por ser a única que apresenta critérios de consolidação estáveis para a análise. 
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4.1 OFERTA DE ESTACIONAMENTO NA VIA PÚBLICA 

O levantamento do estacionamento existente na via pública permitiu contabilizar 2.046 lugares, 10 deles 

reservados a entidades públicas e 2 para cargas e descargas. Em média, existem 2 lugares por cada 10 

metros de comprimento de via, e a situação típica corresponde a estacionamento longitudinal em apenas 

um lado da via. 

 

Na Figura 27 encontra-se representada a densidade da oferta de estacionamento existente na zona. 

 

Figura 27 – Densidade do estacionamento na via pública (lug. / m) 

  

Fonte: TIS.PT 

 

Tal como seria de esperar, as vias principais correspondem àquelas onde existe uma menor densidade 

de estacionamento e, em contrapartida, a densidade de lugares é superior nas vias de acesso local. 

 

4.2 PROCURA DE ESTACIONAMENTO NA VIA PÚBLICA 

Em termos de procura do estacionamento foram registados os valores que se indicam no Quadro 3. 
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Quadro 3 – Procura de estacionamento na via pública 
 Diurna Nocturna 

Procura Legal 1.907 1.724 
Procura Ilegal 588 413 
Taxa de Ilegalidade 24% 19% 
Total 2.495 2.137 

Fonte: TIS.PT 

 

Verifica-se que, relativamente ao estacionamento em via pública, a procura nocturna corresponde a cerca 

de 85% da procura diurna. Apesar da procura nocturna ser inferior à diurna, ambas são superiores à 

oferta disponível, sendo a taxa de ilegalidade (procura ilegal / lugares totais) no período diurno é de 24% 

e no período nocturno de 19%. No entanto, é de referir que o estacionamento ilegal não se encontra 

presente em todas as vias, como se pode observar na Figura 28. 

 

Figura 28 – Taxa de ilegalidade média existente na via pública 

 

 

  

Fonte: TIS.PT 

 

Verifica-se que a procura excede a oferta de estacionamento em 85% das vias localizadas na área em 

análise, enquanto que no período nocturno essa taxa decresce para cerca de 50%. Contrariamente ao 

desejado, verificou-se que existem vias com estacionamento ilegal ao longo de todo o dia, e a existência 

de estacionamento ilegal em vias com disponibilidade de estacionamento legal. 
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Uma vez que nesta zona o estacionamento na via não é tarifado, a ilegalidade associada ao 

estacionamento identificada corresponde somente à avaliação da localização da imobilização do veículo. 

As altas taxas de ilegalidade, para além de serem de todo indesejáveis numa óptica de respeito pelo 

sistema, têm consequências indesejáveis nos restantes sistemas de transportes, das quais se destacam 

a perda de capacidade de circulação nas vias, a criação de dificuldades de circulação do transporte 

colectivo e a ocupação de espaço dedicado ao tráfego pedonal (quer em passeios, quer nas 

passadeiras). 

 

4.3 ROTAÇÕES DE ESTACIONAMENTO 

Para além da quantificação da procura de estacionamento é importante a sua caracterização ao nível da 

rotatividade de lugares. Desta forma, foram realizadas contagens à rotação de estacionamento em três 

circuitos (entre as 8h00 e as 20h00), tal como se pode ver na Figura 29. 

Estas contagens foram analisadas segundo duas perspectivas: uma relativa ao estacionamento global da 

zona e outra segmentada nos três níveis de população existentes (residentes, trabalhadores e visitantes). 

 

Figura 29 – Localização dos circuitos de rotação de estacionamento 
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Fonte: TIS.PT, ortofotomapas CML 

 

4.3.1 Resultados Globais 

Os resultados globais das contagens assim como a sua desagregação por circuito, encontram-se no 

Quadro 4, tendo sido contabilizados o número de lugares de estacionamento existentes (legais), o 
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número de veículos estacionados em situação legais e ilegal, o período de rotação médio de 

estacionamento, a taxa de ocupação média de cada lugar (legal e ilegal) e o tempo médio de 

permanência dos veículos estacionados. 

 

Entende-se por taxa de ocupação média global, o rácio entre a soma dos lugares de estacionamento 

totais ocupados (legais e ilegais) e a oferta de estacionamento legal. Enquanto que a taxa de ocupação 

média legal, refere-se ao mesmo rácio mas relativo apenas aos lugares legais existentes. 

 

Quadro 4 – Principais indicadores da rotatividade de estacionamento 
 Circuito 1 Circuito 2 Circuito 3 Média 
Número de lugares 52 52 48 51 
Número de estacionamentos 258 264 205 242 

Legais 162 152 146 153 
Ilegais 96 112 59 89 

Percentagem de Estac. Ilegal 37% 42% 29% 37% 
Rotação média (veíc. / dia) 3,1 2,9 3,0 3,0 
Taxa de ocupação média global 115% 121% 101% 112% 
Taxa de ocupação média legal 98% 98% 69% 88% 
Tempo médio de permanência 2:29 2:51 2:14 2:38 

Legais 3:45 4:01 2:42 3:36 
Ilegais 0:20 1:16 1:04 0:57 

Fonte: TIS.PT 

 

As principais conclusões a retirar do quadro anterior são: 

• o estacionamento ilegal existente é significativo. Os circuitos 1 e 2 apresentam uma percentagem de 

veículos estacionados ilegalmente na ordem dos 40%, enquanto que no circuito 3 essa percentagem 

situa-se nos 30%; 

• a rotatividade dos veículos estacionados legalmente é semelhante em todos os circuitos, que 

apresentam valores na ordem dos 3 veíc./dia; 

• a taxa de ocupação global ronda os 110%, mas diversifica-se consoante o circuito e a hora, tal como 

se pode observar na Figura 30; 

• o tempo médio de estacionamento varia entre as 3h (Circuito 2) e as 2h15min (Circuito 3); 

• o tempo médio de permanência no estacionamento legal situa-se nas 3h30min enquanto que no 

estacionamento ilegal esse valor reduz-se para 1 hora. A sua distribuição encontra-se representada 

na Figura 31. 
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Figura 30 – Taxa de ocupação do estacionamento na via pública 
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Pela figura anterior verifica-se que os circuitos 1 e 2 apresentam, durante todo o dia, uma taxa de 

ocupação superior à oferta de estacionamento disponível (115% e 121%, respectivamente). Já o circuito 

3 apenas apresenta uma procura superior à oferta legal no inicio da manhã e ao fim da tarde (depois das 

16h), reflectindo o carácter residencial da zona. 

 

Figura 31 – Tempo de estacionamento 
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Fonte: TIS.PT 

 

Da Figura 31 verifica-se que, nos circuitos 1 e 2 cerca de 20% dos veículos em estacionamento legal 

permanecem até 1 hora enquanto no circuito 3 esse valor ronda os 50%. Globalmente, 80% dos veículos 

estacionam até 3 horas (inclusive) e apenas 10% dos veículos permanecem estacionados mais de 8 

horas. 
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4.3.2 Resultados por Segmentos da Procura 

A análise da rotação de estacionamento por segmentos foi realizada de modo a identificar os três 

segmentos principais de procura (residentes, visitantes e trabalhadores) que foram identificados através 

do período e permanência de tempo de estacionamento, segundo se enumera: 

• os residentes foram identificados como os proprietários dos veículos que se encontravam 

estacionados à hora de inicio das contagens (8h00); 

• os trabalhadores, como proprietários dos veículos que durante o período laboral apresentavam mais 

de 6 horas de tempo de permanência (não necessariamente num período contínuo, nem num mesmo 

local); 

• e como visitantes, os proprietários dos restantes veículos; 

• foi ainda identificado um subgrupo dos residentes, identificado como estacionários, que considera os 

veículos que se encontravam estacionados durante todo o período de contagens. 

 

Os resultados da segmentação encontram-se no Quadro 5. Como o grupo respeitante aos estacionários 

cria desvios significativos nos valores dos indicadores calculados, foi calculada a rotação e duração 

média do estacionamento sem este segmento. 

 

Quadro 5 - Principais indicadores da rotatividade de estacionamento por segmentos de procura 
 Circuito 1 Circuito 2 Circuito 3 Média 
Percentagem de:  
    Residentes Móveis 33% 36% 30% 33% 
    Trabalhadores 6% 7% 7% 7% 
    Visitantes 57% 52% 56% 55% 
    Estacionários 5% 6% 7% 6% 
Rotação Média sem Estacionários (Legal)  
(veíc / dia * lugar) 3,8 3,8 3,9 3,8 

Tempo Médio de Permanência sem Estacionários 2:01 2:16 1:27 1:55 
Legais 3:06 3:05 1:43 2:38 
Ilegais 0:20 1:16 0:52 0:49 

Fonte: TIS.PT 

 

Verifica-se que o segmento que mais usufrui do estacionamento são os visitantes, que representam mais 

de 50% e, seguidamente, aparecem os residentes, que representam um terço do universo. As 

percentagens de estacionários e de trabalhadores são muito parecidas, rondando os 7%. 

 

A rotatividade do estacionamento (sem os estacionários) aumenta 0,8 veículos por dia e o tempo de 

permanência diminui cerca de 40 minutos. Como se pode observar, o tempo de permanência legal e 
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ilegal é muito diferente, apresentando o estacionamento ilegal durações inferiores a uma hora. É 

importante referir, principalmente para a duração do estacionamento legal, que estes valores não incluem 

a duração total dos veículos dos residentes, por não terem sido efectuadas contagens ao longo da noite. 

 

4.4 SÍNTESE RELATIVA AO LEVANTAMENTO DO ESTACIONAMENTO 

Da análise dos trabalhos de campo realizados apenas abrangendo a zona consolidada, conclui-se que: 

• Relativamente à oferta, existe uma menor densidade de oferta de lugares de estacionamento nas 

vias principais relativamente às vias de acesso local; 

• Ambas as procuras de estacionamento, diurna e nocturna, são superiores à oferta disponível. A taxa 

de legalidade no período diurno representa 24% e no período nocturno 19%; 

• Verificou-se a existência de estacionamento ilegal em vias com disponibilidade de estacionamento 

legal. 

 

No que se refere à rotatividade do estacionamento nos circuitos analisados, realça-se que: 

• A rotatividade dos veículos estacionados legalmente é semelhante em todos os circuitos, que 

apresentam valores na ordem dos 3 veíc. / dia. Quando da análise são retirados os veículos dos 

residentes “estacionários” o valor aumenta para 4 veíc. / dia; 

• A duração média do estacionamento ilegal é de 1 hora, ou seja é cerca de 25% da duração do 

estacionamento legal, de 3h30min. Globalmente, 80% dos veículos estacionam até 3 horas 

(inclusive) e apenas 10% dos veículos permanecem estacionados mais de 8 horas; 

• O segmento de procura que mais usufrui do estacionamento é os visitantes, que representam mais 

de 50% dos veículos estacionados e, seguidamente, os residentes que representam praticamente 

um terço da procura total. 

 

5 LEVANTAMENTO DA SINALIZAÇÃO 

Nos trabalhos de campo procedeu-se também ao levantamento da sinalização, nomeadamente da 

sinalização vertical direccional, semáforos, passadeiras para peões e paragens de autocarro. 

 

Os levantamentos foram carregados num Sistema de Informação Geográfica (SIG) utilizando o software 

GeoMedia Professional, sendo a informação carregada directamente em suporte informático durante os 
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trabalhos de campo, o que foi possível porque foi possível através da utilização de um Personal Digital 

Assistance (PDA) com auxílio do software IntelliWhere OnDemand.  

 

O esquema seguinte apresentado permite identificar as tabelas, assim como os respectivos campos da 

base de dados do PDA, onde vai ser armazenada toda a informação recolhida. 

 

Figura 32 – Informação Recolhida por Tipo de Sinal 
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Fonte: TIS.PT 

 

Os sinais de pré-sinalização, de direcção, de confirmação e identificação das localidades pertencem 

ainda à categoria dos sinais verticais. No entanto, e devido à sua diversidade (indicam nomes de 

localidades, nome de lugares, etc.), o procedimento da recolha de informação passou pelo registo de 

algumas características básicas, nomeadamente o tipo de material, estado de conservação e orientação, 

sendo posteriormente tirada uma foto do respectivo sinal. Estes sinais foram armazenados na tabela 

denominada “Sinais Direccionais”.  

 

Com esta base, poder-se-á caracterizar os locais onde a sinalização é praticamente inexistente, assim 

como os locais onde se deverá proceder à sua substituição (quer por mau estado de conservação, quer 

por sinalização incorrecta).  
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B.  ANÁLISE DE DESEMPENHO DA REDE DE TRANSPORTE INDIVIDUAL 

 

6 METODOLOGIA ADOPTADA 

A análise de desempenho da rede de transporte individual é um processo iterativo e baseado em 

diferentes tarefas, de acordo com a metodologia esquematizada na figura seguinte. 

 

Figura 33 – Metodologia adoptada na análise de desempenho da rede de transporte individual 

 

Fonte: TIS.PT 

 

Tal como se pode observar, as tarefas definidas estão interligadas, havendo mesmo casos de 

interdependência entre passos no decorrer da análise desenvolvida. De seguida cada uma das etapas 

descritas vai ser analisada detalhadamente. 
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6.1 CÁLCULO DAS MATRIZES DE DESLOCAÇÕES 

Tal como se pode constatar da análise do esquema anterior, a “construção” das matrizes para o ano 

horizonte de projecto passou pelas seguintes etapas: 

• Análise dos inquéritos realizados (residentes e empregados): esta etapa teve como objectivo a 

caracterização da realidade actual. A análise primária dos inquéritos serviu para testar a consistência 

das respostas obtidas, aferir da representatividade de cada um dos segmentos identificados e avaliar 

se as respostas obtidas correspondem efectivamente à diversidade esperada ou se, pelo contrário, 

estão associados a um padrão de comportamentos único que evidenciasse uma errada estratificação 

da amostra; 

• Determinação de comportamentos de cada segmento: uma vez validados os resultados dos 

inquéritos realizados, procedeu-se ao cálculo de índices de geração e atracção de viagens de cada 

um dos segmentos considerados (residentes VL, residentes PER e empregados) e para os diferentes 

intervalos temporais a analisar (HPM e HPT), sendo depois comparados e validados com os 

presentes na bibliografia técnica internacional. Desta forma, foi possível calcular os indicadores 

considerados relevantes associados à mobilidade de cada segmento numa base percentual, que 

viriam a ser posteriormente utilizados na determinação do comportamento global de todo o universo; 

• Cálculo da matriz de deslocações actual, tendo em consideração os segmentos população, 

empregados e estudantes, actualizados para a situação actual: Para a estimativa da população 

foram considerados os resultados dos Censos de 2001 actualizados com base nas estimativas da 

população residente nos edifícios construídos posteriormente a essa data. As estimativas do 

emprego foram realizadas com base no levantamento funcional realizado.  

Uma vez que os trabalhos de campo não cobriram o segmento dos visitantes (devido à dificuldade de 

estimação do universo e de garantia de uma cobertura representativa do universo), a matriz de 

deslocações desse segmento foi calculado com base em índices de geração e de atracção de 

viagens apontados por estudos de referência internacional e por estudos realizados pela TIS.PT e 

tendo por base as áreas de construção previstas para cada uso do solo na área de intervenção. A 

matriz de deslocações actual para a HPM e para a HPT resultou da ponderação dos totais estimados 

com os comportamentos esperados de cada segmento; 

• Estimativa da matriz de deslocações futura: uma vez que se considerou a manutenção dos 

comportamentos actuais no futuro para cada segmento do universo de viajantes, as matrizes de 

deslocações futuras foram calculadas de forma semelhante às actuais, sendo os comportamentos 

ponderados pelas estimativas futuras de cada segmento em vez das actuais; 

• Estimativa da matriz de deslocações no ano horizonte de projecto: para cada período em análise 

(HPM e HPT), as matrizes globais no ano horizonte de projecto resultam da soma da matriz actual 
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com a matriz futura referentes a períodos homólogos. O ano horizonte de projecto corresponde ao 

ano em que todo o empreendimento da Alta de Lisboa estará concluído e ocupado. 

 

Tendo em conta a metodologia descrita, calcularam-se as seguintes matrizes. 

 

Quadro 6 – Matriz futura global HPM em transporte individual 

  A Lx – Norte A Lx – Centro A Lx - Sul Fora Total 
A Lx - Norte 350 150 200 2.550 3.250 

A Lx – Centro 150 600 200 3.000 3.950 
A Lx – Sul 100 100 100 1.150 1.450 

Fora 1.100 1.400 350  2.850 
Total 1.700 2.250 850 6.700 11.500 

Fonte: TIS.PT 

 

Quadro 7 – Matriz futura global HPT em transporte individual 

  A Lx – Norte A Lx – Centro A Lx. - Sul Fora Total 
A Lx – Norte 600 400 200 2.050 3.250 

A Lx – Centro 400 950 300 1.900 3.500 
A Lx – Sul 250 450 250 850 1.850 

Fora 2.600 3.400 1.400  7.350 
Total 3.850 5.200 2.150 4.750 15.950 

Fonte: TIS.PT 

 

6.2 CALIBRAÇÃO DAS REDES DE TRANSPORTE INDIVIDUAL 

A calibração das redes de transportes é um processo complexo, que apesar de não se traduzir em 

resultados finais por se tratar de um processo intermédio, permite construir as bases para a realização 

das simulações que permitem avaliar comportamentos futuros. Esta tarefa pode ser desagregada nas 

seguintes componentes: 

• De forma a conseguir analisar o funcionamento da rede viária num contexto futuro tem–se antes de 

mais de conseguir que o modelo represente a realidade actual (conhecida). Para tal, e uma vez 

calculadas as matrizes de deslocações, estas foram afectadas à rede viária modelada, tendo-se 

comparado os resultados do modelo com as contagens de tráfego realizadas nos trabalhos de 

campo. Para a modelação da rede viária foi utilizado o software de modelação VISUM da PTV); 

• Sempre que os valores da modelação não correspondiam aos critérios de convergência entre os 

resultados obtidos na rede modelada e a realidade, houve a necessidade de proceder ao seu acerto 

de uma forma iterativa, quer corrigindo as condições de circulação da rede viária actual, quer 

alterando a matriz OD calculada anteriormente; 
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• Quanto as estimativas do modelo passaram a corresponder aos valores obtidos nas contagens de 

tráfego realizadas, então o modelo desenvolvido passou a representar realisticamente a actualidade, 

podendo ser utilizado para testar situações futuras; 

• Antes de proceder a afectações relativas ao ano horizonte de projecto, procedeu-se ainda ao 

carregamento da rede viária futura (com todas as suas características) no software de modelação de 

redes; 

• Finalmente, e sem se considerar as estimativas de tráfego futuro, procedeu-se ao teste de 

desempenho da rede futura, analisando o desempenho de pontos críticos e de pares OD com 

especial relevância (quer pelo quantitativo de viagens a si associados, quer pela sua localização 

geográfica).  

 

6.3 AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DAS REDES E PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO 

A avaliação do desempenho da rede futura é um processo que tem a si associado o teste de diversas 

propostas de intervenção e a análise individual de cada uma dessas propostas de intervenção. As 

propostas de intervenção apresentadas no final são aquelas que apresentam uma boa relação de 

compromisso entre o seu desempenho local e as consequências gerais na restante rede.  

 

A avaliação do desempenho da rede viária foi realizada com base nos seguintes indicadores principais: 

• Velocidade de circulação: calculada quer em cada troço da rede viária, quer nos pares OD mais 

significativos; 

• Taxa de saturação das vias: correspondendo à relação entre o tráfego estimado para cada via e a 

sua capacidade de circulação; 

• Sinuosidade do percurso: igual à relação entre a distância em linha recta entre os extremos de 

viagem e a distância realmente percorrida na deslocação. 

 

7 POLÍTICA DE CIRCULAÇÃO ADOPTADA 

A proposta de sentidos de circulação e do layout esquemático dos entroncamentos que se apresenta 

seguidamente teve em conta os seguintes princípios:  

• Satisfazer, sempre que possível, a existência de dois sentidos de circulação. Considera-se que a 

existência de dois sentidos de circulação minimiza a extensão dos percursos entre pares O/D e evita 

a concentração de tráfego nos entroncamentos. No caso em apreço trata-se de uma nova 
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urbanização cujo desenho foi pensado de modo a que todos os arruamentos tivessem dois sentidos 

de circulação, dispondo para tal de características geométricas adequadas. Assim, propõe-se que 

todos os arruamentos tenham dois sentidos de circulação com excepção de 3 situações particulares, 

que serão analisadas em seguida, uma vez que a manutenção dos dois sentidos de circulação, pode 

nestes casos, pôr em causa a segurança rodoviária; 

• Garantir os melhores níveis de segurança nos entroncamentos. Foram identificadas situações em 

que a configuração geométrica dos entroncamentos conduz a uma visibilidade reduzida para 

determinados movimentos, situações essas em que a ocorrência de pontos de conflito pode pôr em 

risco a segurança rodoviária. Nessas situações optou-se por permitir apenas o sentido de circulação 

de saída no arruamento de menor visibilidade de modo a simplificar e reduzir os movimentos 

permitidos; 

• Satisfazer as restrições de movimentos e os critérios de gestão nos entroncamentos mais 

problemáticos. O modelo de circulação que agora se propõe assenta na definição da hierarquia 

funcional da rede viária que se apresenta na Figura 34; 

• Minimizar os atravessamentos do Eixo Central por forma a estimular a sua utilização como zona de 

estar. Os entroncamentos ao longo do Eixo Central devem ser semaforizados por questões de 

segurança e devem evitar, sempre que possível, o seu atravessamento de forma a resguardar a sua 

área central para utilizações lúdicas. Complementarmente, deverão ser criadas condições de boa 

circulação do TC ao longo do Eixo Central através da implementação de um corredor BUS, o que 

passa também pela inexistência de estacionamento lateral ao longo do Eixo Central. 

 

8 CARACTERÍSTICAS DA REDE VIÁRIA FUTURA 

Um aspecto preponderante para a análise da rede viária é saber quais as suas características futuras. 

Desta forma, apresenta-se de seguida quer a hierarquia funcional da rede a implementar (Figura 34), 

quer duas das características que mais influenciam de forma directa o seu desempenho: o número de 

faixas por sentido e a capacidade de circulação.  
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Figura 34 – Hierarquia da rede viária 

 

Fonte: TIS.PT 

 

A figura seguinte representa o número de faixas por sentido de cada via que existirá no futuro na área de 

intervenção do PUAL. 

 

Figura 35 – Número de faixas por sentido da rede viária na área de intervenção do PUAL 

 

Fonte: TIS.PT 

 

Nº de Faixas de Rodagem:

1

2

3
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Tal como se pode ver na figura anterior, grande parte da malha viária prevista é constituída por vias com 

duas faixas por sentido sendo a sua capacidade estimada apresentada na Figura 36. 

 

Figura 36 – Capacidade horária por sentido (uvle / h) 

 

Fonte: TIS.PT 

 

Da figura anterior observa-se que, tal como seria de esperar, há uma correspondência clara entre o 

número de faixas por sentido e a capacidade de circulação em transporte individual. As capacidades 

admitidas por faixa são mais baixas do que os valores por vezes considerados em estudos envolvendo 

redes fora do meio urbano (cerca de 1.200 uvle por hora e por sentido por pista), uma vez que esses 

valores são referentes a capacidades de circulação em vias desobstruídas e sem intersecções 

frequentes. No presente caso e uma vez que a área de análise se encontra em pleno meio urbano, com 

cruzamentos frequentes, com estacionamento lateral, acessos de estacionamento a garagens e a vias 

locais (excepto no Eixo Central), a capacidade viária é significativamente diminuída. 

 

9 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA REDE VIÁRIA 

A análise do desempenho da rede de transporte individual foi realizada para os períodos críticos da sua 

utilização, ou seja, para a HPM e para a HPT, e tendo em consideração duas escalas de análise distintas: 

uma primeira, tem em consideração o nível de desempenho global da rede na área de intervenção do 

PUAL e uma outra, a uma escala micro, de análise dos pontos críticos da rede.  

Capacidade horária por sentido (uvel/h):

< 1.000

1.000 - 2.000

2.000 - 3.000

> 3.000
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Apesar de na HPT haver globalmente mais tráfego na rede do que na HPM, apenas a análise do 

desempenho vespertino não é suficiente, uma vez que a localização dos problemas de congestionamento 

varia entre a HPM e a HPT e, para o mesmo entroncamento, os movimentos críticos também não são aos 

mesmos entre as diferentes horas de ponta. 

 

A análise realizada inclui já propostas de intervenção para melhoria de desempenho do sistema, sendo 

avaliado o comportamento final esperado. No entanto, em alguns casos as propostas defendidas pela 

equipa técnica serão avaliadas separadamente, não sendo consideradas na solução de base adoptada.  

 

Tendo em conta o referido, é apresentada em seguida a análise de desempenho da rede viária para a 

solução de base, primeiro a uma escala global da área de intervenção do PUAL, e posteriormente, é 

realizada uma análise individual de cada um dos pontos críticos da rede viária considerados. 

 

Tendo em conta os princípios indicados anteriormente, serão apresentadas propostas de alteração dos 

sentidos de circulação e de ordenamento dos principais entroncamentos. No sentido de facilitar a 

identificação dos pontos em que se propõe intervir e quais as propostas de intervenção preconizadas, 

serão considerados as seguintes plantas e esquemas: 

• Planta da área em estudo, com a indicação dos entroncamentos analisados em detalhe; 

• Esquema individual de cada entroncamento analisado, com indicação do layout e do esquema de 

fases semafóricas propostos; 

• Planta Geral com indicação dos entroncamentos com necessidade de semaforização; 

• Planta Geral com indicação dos sentidos de circulação propostos. 

 

9.1 ANÁLISE DE DESEMPENHO GLOBAL DA REDE VIÁRIA 

Através da análise global de desempenho do sistema não se pretende formular propostas de intervenção, 

mas sim identificar tendências de comportamento e validar as previsões através de uma análise crítica, 

comparando as estimativas entre os diferentes locais da rede viária. Desta forma, as figuras seguintes 

apresentam esquematicamente o volume de tráfego e a taxa de saturação previstos para a HPM nas vias 

abrangidas localizadas na zona de intervenção do PUAL para o cenário de conclusão do projecto. 
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Figura 37 – Volume de tráfego estimado nas vias da área de intervenção do PUAL (HPM) 

 
Fonte: TIS.PT 

 

Figura 38 – Taxa de saturação estimada nas vias da área de intervenção do PUAL (HPM) 

 
Fonte: TIS.PT 

 

Das figuras anteriores é possível concluir que: 

• Tal como seria de esperar, o fluxo dominante tem o sentido de norte para sul; 

Taxa de Saturação (%):

< 50

50 - 75

75 -100

100 - 150

> 150

Volume de Tráfego (uvel/h):

< 1.000

1.000 - 2.000

2.000 - 3.000

> 3.000
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• As vias com estimativas de procura mais significativas são as de hierarquia superior, ou seja, Eixo 

Norte-Sul, Av. Santos e Castro e Eixo Central, neste último caso, no seu tramo sul; 

• Há uma maior concentração de fluxo nas vias localizadas mais a sul, uma vez que, ao tráfego 

oriundo de norte, se adiciona aquele que é gerado pelas zonas entretanto atravessadas. 

• A taxa de saturação apresenta um comportamento semelhante ao observado relativamente ao 

volume de tráfego, com valores mais elevados na zona sul da área de intervenção do PUAL; 

• Para além das vias já referidas, alguns acessos às vias de hierarquia superior também apresentam 

elevadas taxas de ocupação, o que se deve à sua utilização para a entrada na rede viária principal. 

 

As figuras seguintes apresentam as mesmas análises (volume de tráfego e taxa de ocupação) para a 

HPT. 

 

Figura 39 – Volume de tráfego estimado nas vias da área de intervenção do PUAL (HPT) 

 
Fonte: TIS.PT 

 

Volume de Tráfego (uvel/h):

< 1.000

1.000 - 2.000

2.000 - 3.000

> 3.000
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Figura 40 – Taxa de saturação estimada nas vias da área de intervenção do PUAL (HPT) 

 
Fonte: TIS.PT 

 

Relativamente à HPT de um dia útil, pode-se observar que: 

• Contrariamente ao observado na HPM, na HPT o fluxo dominante é no sentido de sul para norte; 

• Globalmente, observam-se valores de procura mais significativos do que na HPM devido ao facto de 

haver maior tráfego devido a motivos não obrigatórios; 

• O Eixo Central da Alta de Lisboa apresenta uma procura significativa, principalmente no tramo sul; 

• A Av. Vieira da Silva também apresenta uma taxa de saturação significativa, devido a fluxo com 

origem e com destino ao Eixo Central; 

• Também na HPT se nota uma procura não desprezável nos acessos às vias de maior capacidade. 

 

9.2 ANÁLISE DE DESEMPENHO DE PONTO CRÍTICOS DA REDE VIÁRIA 

Uma vez realizada a caracterização global do comportamento esperado para a rede viária da Alta de 

Lisboa, seguidamente apresenta-se a análise de cada um dos pontos críticos da rede viária identificados 

na Figura 41 e abrangendo os seguintes pontos: 

• Geometria e gestão do entroncamento com, no caso de gestão semafórica, indicação do esquema 

de fases proposto; 

• Análise de desempenho para as HPM e HPT tendo em conta a geometria e a gestão consideradas. 

 

Taxa de Saturação (%):

< 50

50 - 75

75 -100

100 - 150

> 150
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Figura 41 – Pontos críticos analisados 

 

Fonte: TIS.PT 

Pontos Analisados
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9.2.1 Nó de Calvanas 

O Nó de Calvanas é o ponto viário mais importante da rede da área de intervenção do PUAL, quer por se 

apresentar como a ligação entre a zona da Alta de Lisboa e o centro da cidade (sendo atravessado pelas 

principais linhas de desejo de mobilidade a partir e para a Alta de Lisboa), quer por ser um ponto de 

cruzamento de diferentes vias de nível superior: 2ª Circular, Av. Santos e Castro e Eixo Central.  

 

Para além da sua importância viária, o Nó de Calvanas apresenta ainda uma importância simbólica 

acrescida uma vez que será a porta de ligação entre a Alta de Lisboa e a cidade, tendo o seu mau 

desempenho consequências negativas ao nível da imagem de qualidade de todo o empreendimento da 

Alta de Lisboa. 

 

A figura seguinte apresenta o layout considerado para o Nó de Calvanas. 

 

Figura 42 – Layout considerado para o Nó de Calvanas 

 

Fonte: TIS.PT 

 

1 
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Da figura anterior pode-se observar que: 

• O Nó de Calvanas terá 6 ramos, possibilitando ligações entre o Eixo Central da Alta de Lisboa, a 2ª 

Circular, a Av. Santos e Castro e a R. Murtas; 

• Devido ao facto de não estar resolvida a forma como ocorrerá a ligação do Nó de Calvanas à zona 

do Campo Grande, essa ligação não foi considerado no seu layout. A futura reformulação do Nó do 

Campo Grande, devido à sua importância quer local, quer ao nível da cidade de Lisboa, implica por si 

só um detalhado estudo de tráfego abrangendo o seu desenho viário e a sua gestão, assim como a 

gestão viária da zona envolvente (ao longo da Alameda Universitária e da Av. Brasil até à Av. Roma).  

 

Os fluxos estimados na análise do Nó de Calvanas apresentam-se na Figura 43 e na Figura 44. 

 

Figura 43 – Fluxos estimados no Nó de Calvanas (uvle, HPM) 

  

Fonte: TIS.PT 
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Figura 44 – Fluxos estimados no Nó de Calvanas (uvle, HPT) 

  

Fonte: TIS.PT 

 

Das figuras anteriores observa-se que: 

• Para a HPM, se estima um tráfego significativo a partir da Alta de Lisboa (3.200 uvle), distribuindo-se 

20% para poente, 40% para o centro da cidade e 40% para poente. Esta procura poderá provocar a 

existência de problemas de capacidade após os ramos do Eixo Central e da 2ª Circular a partir de 

poente; 

• Por seu lado, estima-se que na HPT exista um volume de tráfego significativo para a Alta de Lisboa 

(3.700 uvle), com a mesma distribuição da HPM: 20% de poente e cerca de 40% por cada uma das 

restantes entradas. Contrariamente ao observado na HPM, as zonas com maior tendência de 

ocorrência de maus desempenhos viários são os ramos da 2ª Circular nascente e da R. das Murtas. 

 

Devido à sua importância, a análise de desempenho do Nó de Calvanas não foi apenas baseada no 

cálculo de níveis de serviço, sendo realizada a análise com base em algoritmos de micro-simulação da 

realidade. Esta alternativa de análise tem as seguintes vantagens: 

• Não se analisa somente a capacidade dos ramos de entrada no Nó de Calvanas, o que seria pouco 

profundo tendo em conta a importância do Nó de Calvanas; 

• Permite ter em consideração as características da rede envolvente ao Nó de Calvanas, 

nomeadamente a forma como o comportamento dessa rede envolvente influência o desempenho do 

próprio nó (por exemplo, se a entrada na 2ª Circular não tiver capacidade para a procura estimada, 

haverá a criação de filas de espera para o Nó de Calvanas, impedindo o seu funcionamento eficiente; 
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• Permite ter em conta o tipo de gestão para o cruzamento, diferenciando o que serão os seus 

desempenhos no caso de uma gestão semafórica face a uma gestão prioritária; 

• Uma vez que esta análise é baseada em modelos dinâmicos de simulação da realidade, os 

resultados apresentam-se com uma elevada aderência à realidade; 

• Através da interacção dos modelos 3D, para além de resultados quantitativos, obtêm-se resultados 

qualitativos que permitem uma observação crítica e qualitativa do comportamento da intersecção em 

estudo. 

 

A Figura 45 apresenta a imagem resultante do processo de modelação do Nó de Calvanas  

 

Figura 45 – Modelação do Nó de Calvanas a 3D 

 

Fonte: TIS.PT 

 

A análise efectuada, apresentada de seguida, baseia-se em dois quadros resumo que contêm, 

respectivamente, os Tempos Médios de Espera (TME) e os Níveis de Serviço (NS) obtidos por ramo de 

entrada nas diferentes soluções de gestão para a HPM e correspondentes a um período de simulação de 

1 hora. 
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A figura seguinte contém a numeração e a localização da ferramenta de medição dos tempos de espera e 

do comprimento da fila de espera nas entradas da intersecção analisada. A sua observação permitirá a 

compreensão imediata dos quadros expostos mais à frente que apresentam os indicadores referidos 

anteriormente estimados para cada um dos ramos de acesso. 

 

Figura 46 – Numeração dos ramos de entrada do Nó de Calvanas 

 

Fonte: TIS.PT 

 

Seguidamente apresentam-se os resultados da simulação realizada para dois cenários de gestão 

distintos, um com o Nó de Calvanas a funcionar com gestão prioritária e um outro com gestão semafórica. 
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Figura 47 – Desempenho do Nó de Calvanas após 45 minutos de simulação (HPM, gestão prioritária) 

 
Fonte: TIS.PT 

 

Quadro 8 – Indicadores de desempenho do Nó de Calvanas (HPM, gestão prioritária) 

Entrada TME 
(seg./veíc.) NS 

Eixo Central (1) 105 seg./veíc. F 
Av. Santos e Castro (2) 49 seg./veíc. F 
2ª Circular Nascente (3) 5 seg./veíc. A 

Rua das Murtas (4) 36 seg./veíc. E 
2ª Circular Poente (5) 157 seg./veíc. F 

Fonte: TIS.PT 

 

Da figura e do quadro anteriores pode-se concluir que: 

• Considerando o Nó de Calvanas a funcionar com uma gestão prioritária, as entradas na rotunda 

prevista que apresentam uma pior qualidade de serviço são a 1 e a 5, ou seja, a entrada a partir do 

Eixo Central da Alta de Lisboa e o ramo de saída da 2ª Circular (sentido Benfica–Campo Grande). De 

facto, qualquer uma delas apresenta Tempos Médios de Espera por veículo na ordem de um minuto 

e meio, correspondentes a um Nível de Serviço F; 
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• Embora com um tempo médio de espera inferior a 50 segundos por veículo, a análise efectuada 

permite também concluir que não é esperada uma qualidade de serviço satisfatória nas entradas 2 e 

4 respectivamente, a Av. Santos e Castro e a R. das Murtas; 

• Dado os resultados obtidos, esta solução não parece satisfatória para escoar de um modo fluido a 

generalidade dos fluxos de tráfego esperados para cada uma das vias que conflui no nó em estudo. 

 

Tendo em conta que a gestão prioritária não apresenta resultados de desempenho satisfatórios, realizou-

se a simulação do cenário da gestão semafórica do Nó de Calvanas, que se apresenta de seguida. 

 

Figura 48 – Desempenho do Nó de Calvanas após 45 minutos de simulação (HPM, gestão semafórica) 

 
Fonte: TIS.PT 

 

Quadro 9 – Indicadores de desempenho do Nó de Calvanas (HPM, gestão semafórica) 

N.º 
Entrada Nome Entrada TME 

(seg. / veíc.) Nível Serviço 

1 Eixo Central 22 C 
2 Av. Santos e Castro 17 C 
3 2ª Circular Nascente 21 C 
4 Rua das Murtas 29 D 
5 2ª Circular Poente 23 C 

Fonte: TIS.PT 
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Da Figura 48 e do Quadro 9 pode-se observar que: 

• A implementação de um sistema de gestão semaforizada no Nó de Calvanas, permitindo a correcta 

hierarquização e ponderação de fluxos que aí afluem, parece apresentar-se como uma solução 

viável, uma vez que, através do modelo simulado, obtêm-se Tempos Médios de Espera inferiores a 

30 segundos por veículo em todos os seus acessos; 

• Os Tempos Médios de Espera resultantes correspondem a Níveis de Serviço C, com excepção da 

entrada a partir da R. das Murtas que apresenta um Nível de Serviço D. 

 

Tendo como base as análises realizadas, propõe-se o layout apresentado na Figura 49. 

 

Figura 49 – Propostas de intervenção no Nó de Calvanas 
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Fonte: TIS.PT 

Tendo em conta a proposta de intervenção apresentada na Figura 49, ou seja, considerando uma gestão 

semafórica do Nó de Calvanas e o layout apresentado, foram ainda testados outros dois cenários de 

análise complementares: 

• Diminuição de velocidade de circulação na 2ª Circular; 

• Eliminação da ligação entre o Campo Grande e a 2ª Circular, obrigando à utilização do Nó de 

Calvanas. 
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A simulação de uma velocidade de circulação de 15 a 20 km/h na 2ª Circular tem como objectivo 

representar os períodos do dia em que há problemas de fluidez na 2ª Circular, estejam estes associados 

a fenómenos de tráfego excessivo ou à existência de alguma perturbação pontual (como seja um 

acidente ou uma avaria). A diminuição da velocidade de circulação na 2ª Circular tem como consequência 

uma maior dificuldade de penetração nessa via, criando filas de espera cuja cauda se pode estender até 

ao interior do Nó de Calvanas, pondo em causa o seu bom desempenho. 

 

A figura seguinte apresenta o resultado da simulação do cenário de diminuição da velocidade de 

circulação na 2ª Circular, estando apresentados no Quadro 10 o nível de serviço de cada ramo. 

 

Figura 50 – Desempenho do Nó de Calvanas considerando uma diminuição da velocidade de circulação na 2ª Circular 

(HPM, gestão semafórica) 

 

Fonte: TIS.PT 
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Quadro 10 – Indicadores de desempenho considerando uma diminuição da velocidade de circulação na 2ª Circular 

(HPM, gestão semafórica) 

N.º 
Entrada Nome Entrada TME 

(seg. / veíc.) Nível Serviço 

1 Eixo Central 51 E 
2 Av. Santos e Castro 30 D 
3 2ª Circular Nascente 23 C 
4 Rua das Murtas 21 C 
5 2ª Circular Poente 29 D 

Fonte: TIS.PT 

 

Da figura e quadro anteriores pode-se concluir que a diminuição da velocidade de circulação na 2ª 

Circular condiciona o desempenho do Nó de Calvanas uma vez que dificulta as saídas do tráfego desta 

intersecção, fazendo com que se acumule para o seu interior: 

• Na saída para a 2ª Circular Nascente, uma vez que se propõe (e assumiu) o início da 4ª pista da 2ª 

Circular, a existência de uma pista dedicada faz com que, apesar de reduzida velocidade de 

circulação na 2ª Circular, seja possível o escoamento do tráfego, não se observando uma 

acumulação que venha a perturbar o desempenho no interior do Nó de Calvanas; 

• Na saída para a 2ª Circular Poente observa-se que a diminuição da velocidade de circulação faz com 

que o tráfego se concentre na saída oeste do Nó de Calvanas, vindo a acumular-se para o seu 

interior, pondo em causa o seu desempenho. Como principal consequência, observa-se que o ramo 

de entrada do Eixo Central piora o seu desempenho, enquanto que o ramo a partir da 2ª Circular 

Nascente melhora o seu desempenho uma vez que fica mais desafogado devido à acumulação de 

tráfego na saída anterior. 

 

Uma outra simulação às condições de funcionamento passou pelo teste de desempenho do Nó de 

Calvanas considerando a eliminação da actual entrada na 2ª Circular no Campo Grande (junto ao Hotel 

Radisson) e a sua substituição por uma ligação que se desenvolve em frente ao externato da Casa de S. 

Vicente de Paulo até ao Nó de Calvanas, estabelecendo-se então a partir desse nó a ligação à 2ª circular 

(ver Figura 51). 
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Figura 51 – Esquema de circulação considerando a ligação entre o Campo Grande e a 2ª Circular pelo Nó de Calvanas 

 

Fonte: TIS.PT 

 

Com esta solução pretende-se eliminar uma entrada e um entrecruzamento problemático na 2ª Circular 

concentrando a entrada num local que corresponde à actual entrada na 2ª Circular para quem vem da 

Rua das Murtas. Tal como realizado para o cenário anterior, a Figura 52 e o Quadro 11 representam o 

resultado da simulação realizada. 
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Figura 52 – Desempenho do Nó de Calvanas considerando a ligação à 2ª Circular pelo Nó de Calvanas 

(HPM, gestão semafórica) 

 
Fonte: TIS.PT 

 

Quadro 11 – Indicadores de desempenho considerando a ligação à 2ª Circular pelo Nó de Calvanas 

(HPT, gestão semafórica) 

N.º 
Entrada Nome Entrada TME 

(seg. / veíc.) Nível Serviço 

1 Eixo Central 44 E 
2 Av. Santos e Castro 38 D 
3 2ª Circular Nascente 40 E 
4 Rua das Murtas 44 E 
5 2ª Circular Poente 125 F 

Fonte: TIS.PT 

 

Da análise realizada pode-se concluir que: 

• Ao se desviar para o Nó de Calvanas o tráfego que utiliza actualmente a entrada na 2ª Circular do 

Campo Grande, vai-se aumentar significativamente o volume de conflito para dois movimentos 

importantes neste nó dos quais o principal será o movimento de entrada na cidade pela Rua das 

Murtas (vindo da zona do Alto do Lumiar); 
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• De uma forma global, os níveis de serviço pioram significativamente, como consequência da 

sobrecarga de tráfego motivada pelo aumento dos movimentos com destino à 2ª Circular Poente. 

Apesar das diminuições do nível de serviço serem transversais a todos os ramos, no ramo com 

origem na 2ª Circular Nascente é onde esta tendência é mais significativa; 

• Uma outra consequência indesejada está relacionada como facto do prolongamento do arruamento 

até ao Nó de Calvanas ser realizado muito próximo do externato, através de terrenos que lhe 

pertencem, o que aumentaria os impactes de ruído num equipamento de que fazem parte entre 

outras funções um lar de terceira idade, um colégio e uma escola de enfermagem; 

• À análise realizada, acresce ainda que esta solução tem um caracter provisório uma vez que quando 

for realizada a ligação entre o Nó de Calvanas e o Campo Grande este arruamento deixa de fazer 

sentido; 

• De forma a evitar o aumento do tráfego de conflito no Nó de Calvanas, poderia ser realizada uma 

ligação em viaduto paralelo à 2ª Circular entre o Hotel Radisson e o ramo de entrada na 2ª Circular 

Nascente. No entanto, devido ao carácter provisório desta ligação, não se justifica o elevado 

investimento que estaria associado à construção do viaduto. 

 

Pelas razões apresentadas, entende-se que os benefícios desta solução não compensam as 

perturbações e os custos associados à sua implementação, pelo que se recomenda que esta solução não 

seja implementada. No entanto, afigura-se como interessante a eliminação da entrada na 2ª Circular a 

partir do Campo Grande, assim que seja realizada a ligação entre o Nó de Calvanas e o Campo Grande. 
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9.2.2 Cruzamento entre o Eixo Central e a Av. Maria Helena Vieira da Silva 

Propõe-se que a intersecção ente o Eixo Central e a Av. Maria Helena Vieira da Silva tenha um layout de 

acordo com o apresentado na Figura 53 e as seguintes características: 

• Cruzamento semaforizado a funcionar a 3 fases; 

• Todos os movimentos permitidos; 

• Existência de corredor BUS ao longo do Eixo Central; 

• Necessidade de reservar uma pista dedicada de viragem à esquerda a partir do Eixo Central para a 

Av. Vieira da Silva com cerca de 50 metros. 

 

Figura 53 – Layout e esquema de fases semafóricas propostos para o cruzamento do Eixo Central com a Av. Vieira da Silva 

 

Fonte: TIS.PT 

 

Tendo em conta os movimentos permitidos na intersecção em análise, os fluxos de tráfego previstos na 

HPM e na HPT são os apresentados na figura seguinte. 
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Figura 54 – Fluxos estimados no cruzamento do Eixo Central com a Av. Vieira da Silva (uvle, HPM e HPT) 

      

Fonte: TIS.PT 

 

Da análise de desempenho da proposta para este cruzamento é possível verificar que: 

• O período com maior fluxo e, portanto, com pior desempenho é a HPT. Os movimentos mais 

significativos são os observados entre a Av. Vieira da Silva e a parte Norte do Eixo Central e vice-

versa, não sendo, no entanto, desprezável o fluxo ao longo desse eixo; 

• Estima-se virem a existir problemas de desempenho na HPM e na HPT. No primeiro período depara-

se com uma procura ligeiramente superior à capacidade, mas na HPT a rotura de capacidade é mais 

significativa; 

• As principais diferenças entre os dois períodos de ponta são função da direcção dos principais fluxos: 

na HPM provêm do tramo norte do Eixo Central, enquanto que na HPT provêm de sul com destino à 

zona de intervenção. O movimento do ramo norte do Eixo Central para a Av. Vieira da Silva 

apresenta valores de procura significativos em ambos os períodos em análise; 

• Os fluxos nas várias fases semafóricas da HPT são mais equilibrados entre si, o que faz com que os 

tempos de verde de cada fase tenham durações semelhantes. Por seu lado, na HPM como os 

maiores fluxos vêm de norte e concentram-se apenas numa fase semafórica resulta um período de 

verde superior às demais fases; 

• Quando se verificarem problemas de capacidade, propõe-se a eliminação da viragem à esquerda do 

Eixo Central para a Av. Vieira da Silva, possibilitando-se o funcionamento do cruzamento a duas 

fases semafóricas, apesar de obrigar o tráfego que deixa de poder realizar a viragem permitida a 

utilizar a 2ª Circular e a Al. Linhas de Torres para aceder à zona sul da Alta de Lisboa. 
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9.2.3 Cruzamento entre a Rua H1 e o Eixo Central  

Propõe-se que a intersecção ente o Eixo Central e a R. H1 tenha o layout apresentado na Figura 55, 

assim como as seguintes características: 

• Cruzamento semaforizado a funcionar a 2 fases; 

• Permitidos os atravessamentos e as viragens à direita; 

• Proibidas todas as viragens à esquerda; 

• Existência de corredor BUS ao longo do Eixo Central. 

 

Figura 55 – Layout e esquema de fases semafóricas propostos para o cruzamento do Eixo Central com a R. H1 

 

Fonte: TIS.PT 

 

Os fluxos de tráfegos previstos na HPM e na HPT são os apresentados na figura seguinte. 
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Figura 56 – Fluxos estimados no cruzamento do Eixo Central com a R. H1 (uvle, HPM e HPT) 

  

Fonte: TIS.PT 

 

Tendo em conta a análise de desempenho à proposta apresentada, pode-se concluir que: 

• Na HPM, o cruzamento apresenta uma procura no limiar da capacidade, enquanto que na HPT a 

procura ultrapassa claramente a capacidade de formação, sendo um dos pontos mais problemáticos 

do sistema de transporte individual; 

• Quer na HPM, quer na HPT, estimam-se elevados fluxos Este <-> Oeste e Sul <-> Norte. De realçar 

que parte do tráfego que circula ao longo da R. 1 é tráfego de atravessamento da Alta de Lisboa, 

entre o Nó de Calvanas e a zona do Lumiar. 
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9.2.4 Rotunda Sul do Eixo Central 

A Figura 57 representa o layout considerado para a rotunda sul do Eixo Central, de onde se pode 

observar que: 

• Todos os ramos têm duas faixas por sentido; 

• Os ramos ao longo do Eixo Central têm também corredor BUS. 

 

Figura 57 – Layout e esquema da Rotunda Sul do Eixo Central 

 

Fonte: TIS.PT 

 

Na figura seguinte apresentam-se os fluxos de tráfegos previstos na HPM e na HPT. 
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Figura 58 – Fluxos estimados para a rotunda sul do Eixo Central (uvle, HPM e HPT) 

  

Fonte: TIS.PT 

 

Tendo em conta as análises ao funcionamento desta rotunda, pode-se concluir que: 

• O período que apresenta maiores constrangimentos de funcionamento é a HPT. No entanto, em 

ambos os períodos em análise (HPM e HPT), todos os ramos da rotunda apresentam uma procura 

estimada inferior à sua capacidade, apresentando um nível de serviço A; 

• O ramo Sul do Eixo Central é aquele que apresenta uma taxa de utilização mais próxima da sua 

capacidade, sendo, no entanto, inferior à taxa de utilização máxima recomendada. As taxas de 

utilização dos restantes ramos têm a si associadas reservas de capacidade, não sendo de prever 

problemas de capacidade; 

• Sugere-se a semaforização da rotunda com o objectivo de funcionar como medida de acalmia de 

tráfego e de promover condições de segurança para o atravessamento pedonal do Eixo Central. As 

preocupações apresentadas ganham uma relevância acrescida na intersecção em análise devido à 

concentração de actividades do sector terciário ao longo do Eixo Central vir a gerar importantes 

fluxos pedonais. 
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9.2.5 Cruzamento entre a Avenida 2 e o Eixo Central 

Foi considerado que o cruzamento entre o Eixo Central e a Av. 2 tem o layout apresentado na Figura 59, 

assim como as seguintes características: 

• Cruzamento semaforizado a funcionar a 3 fases; 

• Permitidas as viragens à esquerda para o Eixo Central, assim como o seu atravessamento; 

• Não são permitidas viragens à esquerda a partir do Eixo Central; 

• Existência de corredor BUS ao longo do Eixo Central. 

 

Figura 59 – Layout e esquema de fases semafóricas propostos para o cruzamento do Eixo Central com a Av. 2 

 

Fonte: TIS.PT 

 

Os fluxos de tráfegos previstos para esta proposta, na HPM e na HPT, são os apresentados na figura 

seguinte. 
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Figura 60 – Fluxos estimados no cruzamento do Eixo Central com a Avenida 2 (uvle, HPM e HPT) 

  

Fonte: TIS.PT 

 

Tendo em conta as análises realizadas, pode-se concluir que: 

• Mais uma vez, a HPT é o período crítico de análise, ou seja, é aquele que apresenta maiores fluxos. 

Ambos os períodos de ponta apresentam níveis de procura próximos do limiar de capacidade, 

permitindo assim um funcionamento aceitável do cruzamento; 

• O principal movimento a registar na HPT é o de atravessamento de veículos vindos do Sul para 

Norte, que apresenta valores substancialmente superiores aos demais. Na HPM é o movimento 

oposto que apresenta o maior fluxo; 

• O movimento de viragem do ramo Este da Av. 2 para o ramo Sul do Eixo Central concentra os fluxos 

originários da área da Zona Central a Este do Eixo Central e com destino a Sul, sendo de elevada 

importância o seu correcto funcionamento, uma vez que não existem alternativas adequadas à sua 

realização. 
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9.2.6 Cruzamento entre a Rua 3 e o Eixo Central 

Considerou-se que o cruzamento entre a Rua 3 e o Eixo Central irá ter o layout apresentado na Figura 

61, com as seguintes características: 

• Cruzamento prioritário semaforizado; 

• Não é permitido o atravessamento do Eixo Central; 

• Existência de corredor BUS ao longo do Eixo Central. 

 

Figura 61 – Layout esquemático proposto para o cruzamento do Eixo Central com a R. 3 

 

Fonte: TIS.PT 

 

De acordo com as características anteriormente apresentadas, os fluxos de tráfegos previstos na HPM e 

na HPT são os apresentados na figura seguinte. 
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Figura 62 – Fluxos estimados no cruzamento da Rua 3 com o Eixo Central (uvle, HPM e HPT) 

  

Fonte: TIS.PT 

 

Da análise de desempenho deste cruzamento, pode-se concluir que: 

• Contrariamente aos cruzamentos apresentados anteriormente, e apesar da HPT apresentar fluxos 

elevados, verifica-se que o período de análise crítico é a HPM; 

• Os desempenhos de ambos os períodos de ponta são contudo bastante satisfatórios, não 

apresentando nenhumas dificuldades de escoamento; 

• Os principais movimentos em ambas as situações são os que se desenvolvem ao longo do eixo 

Central; 

• Sugere-se a semaforização do cruzamento de forma a garantir condições de segurança satisfatórias 

ao atravessamento pedonal do Eixo Central. 
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9.2.7 Cruzamento entre a Avenida Krus Abecassis e o Eixo Central 

O cruzamento entre a Avenida Krus Abecassis e o Eixo Central tem o layout apresentado na Figura 63 

com as seguintes características: 

• Cruzamento semaforizado a funcionar a 3 fases; 

• Permitido o atravessamento do Eixo Central e a viragem à esquerda do ramo sul do Eixo Central 

para a Avenida Krus Abecassis; 

• Existência de corredor BUS ao longo do eixo central; 

• Necessidade de reservar uma pista dedicada de viragem à esquerda do Eixo Central (100 metros); 

• Não é permitida a viragem à esquerda a partir da Av. Krus Abecassis. 

 

Figura 63 – Layout e esquema de fases semafóricas propostos para o cruzamento do Eixo Central com a Av. Krus Abecassis 

 

Fonte: TIS.PT 

 

Os fluxos de tráfegos previstos na HPM e na HPT são os apresentados na Figura 64. 
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Figura 64 – Fluxos estimados no cruzamento entre a Avenida Krus Abecassis e o Eixo Central (uvle, HPM e HPT) 

  

Fonte: TIS.PT 

 

Da análise deste cruzamento conclui-se que: 

• Ambos os períodos analisados apresentam níveis satisfatórios de funcionamento, apesar de na HPT 

os fluxos estimados apontarem para uma situação muito próximo da saturação; 

• Os principais movimentos a registar nas HPM e HPT são os fluxos de atravessamento do Eixo 

Central e a viragem à esquerda a partir do Eixo Central; 

• Para dar resposta satisfatória à procura estimada, os tempos de verde necessários para os 

movimentos vindos do Eixo Central (tanto atravessamentos como viragens) terão de ser muito 

superiores ao tempo dos movimentos vindos da Av. Krus Abecassis. 
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9.2.8 Cruzamento entre as Ruas 5 e 6 e o Eixo Central  

Para o cruzamento entre as Ruas 5 e 6 e o Eixo Central considerou-se o layout esquematizado na Figura 

65 e que se baseia nas seguintes características: 

• Cruzamentos prioritários não semaforizados; 

• É obrigatória a viragem à direita a partir das Ruas 5 e 6, não sendo permitido o atravessamento do 

Eixo Central; 

• Existência de corredor BUS ao longo do Eixo Central. 

 

Figura 65 – Layout esquemático proposto para o cruzamento do Eixo Central com as ruas 5 e 6 

 

Fonte: TIS.PT 

 

Na Figura 66 encontram-se representados os fluxos previstos neste cruzamento de acordo com os 

pressupostos acima enumerados. 
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Figura 66 – Fluxos estimados no cruzamento entre as Ruas 5 e 6 e o Eixo Central (uvle, HPM e HPT) 

  

Fonte: TIS.PT 

 

Da análise deste cruzamento conclui-se que: 

• Apesar dos movimentos vindos das Ruas 5 e 6 serem ligeiramente superiores na HPT relativamente 

à HPM, eles são bastante reduzidos em geral, pelo que não se estimam problemas de desempenho 

nos cruzamentos; 

• Em ambas as situações, os principais fluxos do cruzamento são os atravessamentos do Eixo Central; 

• Tal como relativamente às restantes intersecções ao longo do Eixo Central, sugere-se a 

semaforização dos cruzamentos em análise de forma a providenciar condições de segurança ao 

atravessamento pedonal do Eixo Central; 
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9.2.9 Rotunda Norte do Eixo Central 

Para a rotunda Norte do Eixo Central propõe-se um layout de acordo com o apresentado na Figura 67 e 

com as seguintes características: 

• Todos os ramos têm duas faixas por sentido; 

• Todo o Eixo Central tem também corredor BUS. 

 

Figura 67 – Layout e esquema da Rotunda Norte do Eixo Central 

 

Fonte: TIS.PT 

 

Segundo as considerações enumeradas anteriormente, os fluxos estimados para a rotunda na HPM e 

HPT encontram-se representados na Figura 68. 
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Figura 68 – Fluxos estimados na Rotunda Norte do Eixo Central (uvle, HPM e HPT) 

  

Fonte: TIS.PT 

 

Da análise do desempenho da Rotunda Norte do Eixo Central conclui-se que: 

• Todos os ramos da rotunda apresentam níveis de serviço satisfatórios e taxas de utilização baixas, 

com excepção da Av. Sérgio Vieira de Melo, que se encontra no limite da taxa de utilização máxima 

desejável (85%) na HPT (período crítico de análise); 

• O principal fluxo na HPM é originário da Rua 8. Na HPT os fluxos vindos da Avenida Santos e Castro 

e de Sul do Eixo Central são mais significativos face aos demais; 

• Uma vez mais, sugere-se a semaforização da rotunda com o objectivo de garantir condições de 

segurança para a circulação pedonal. 
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9.2.10 Cruzamento entre a Rua 9 e o EC e a rotunda entre o Eixo NS e Av. Santos e Castro 

Optou-se pela análise conjunta do cruzamento entre a Rua 9 e o Eixo Central e a Rotunda entre o Eixo 

Norte-Sul e a Av. Santos e Castro, por os pontos estarem intrinsecamente dependentes. Para cada ponto 

propõe-se o layout de acordo com a Figura 69 e com as seguintes características: 

• No cruzamento: 

o Cruzamento semaforizado a funcionar a 3 fases, com gestão de forma a evitar a criação de 

filas que perturbem o desempenho da rotunda a norte (instalação de espiras de cauda); 

o Permitidas as viragens à esquerda para o Eixo Central e o seu atravessamento; 

o Não são permitidas viragens à esquerda a partir do Eixo Central; 

o Sentido único na Rua J1 a partir do cruzamento; 

o Eixo Central com corredor BUS. 

• Na rotunda todos os ramos têm duas faixas por sentido, excepto ligação a norte (com número de 

faixas por definir) e ligação ao Eixo Central, também com corredor BUS. 

 

Figura 69 – Layout e esquema de fases propostos para o cruzamento entre a R. 9 e o EC e para a rotunda entre o Eixo NS e a 
Av. Santos e Castro 

 

Fonte: TIS.PT 
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De acordo com as condições enumeradas foram calculadas as previsões de fluxos para ambos os pontos 

na HPM e na HPT, que se apresentam na Figura 70. 

 

Figura 70 – Fluxos estimados para o cruzamento entre a Rua 9 e o EC e a rotunda entre o Eixo NS e a Av. Santos e Castro 

   

Fonte: TIS.PT 

 

Tendo em conta as análises realizadas para estes cruzamentos, pode-se concluir que: 

• O período de maior procura é a HPT. No entanto, os níveis de desempenho tanto para o cruzamento 

como para a rotunda, são satisfatórios, apresentando níveis de saturação inferiores à capacidade; 

• No cruzamento, os principais fluxos surgem dos atravessamentos no Eixo Central, principalmente no 

sentido de Sul para Norte. Por seu lado, os ramos da rotunda que apresentam maiores fluxos são, na 

HPM os de ligação ao Eixo Central e à parte Norte do Eixo Norte-Sul, enquanto que na HPT os 

maiores fluxos continuam a provir dos ramos anteriores e também da Avenida Santos e Castro; 

• Os tempos de verde necessários no cruzamento são substancialmente superiores no Eixo Central 

para a HPT, enquanto que na HPM os maiores tempos dividem-se pela fase de atravessamento no 

Eixo Central e pela fase dos movimentos vindos de Este na Rua 9; 

• Sugere-se a semaforização do cruzamento de forma a possibilitar as viragens à esquerda da R. 9 

para o Eixo Central, quer no sentido de entrada na Alta de Lisboa, quer de forma a aceder à Av. 

Santos e Casto ou ao Eixo NS. 
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9.2.11 Cruzamento entre a Rua Tito de Morais e a Rua 8 

Propõe-se que a intersecção entre a Rua Tito de Morais e a Rua 8 apresente o layout esquematizado na 

Figura 71, com as seguintes características: 

• Cruzamento prioritário não semaforizado; 

• Permitidos todos os movimentos. 

 

Figura 71 – Layout esquemático proposto para o cruzamento da R. Tito de Morais com a Rua 8 

 

Fonte: TIS.PT 

 

Das condições anteriores resultam para este cruzamento, os fluxos estimados para as HPM e HPT 

representados na Figura 72. 
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Figura 72 – Fluxos estimados para o cruzamento da Rua Tito de Morais com a Rua 8 (uvle, HPM e HPT) 

   

Fonte: TIS.PT 

 

Da análise deste cruzamento conclui-se que: 

• O período crítico de análise é a HPT, mas, mesmo neste período, não se prevêem problemas de 

desempenho; 

• A eliminação do ramo diagonal da Rotunda Norte implica um aumento de tráfego neste cruzamento 

devido ao movimento entre a Rotunda Norte e a Praça D. Ribeiro, havendo tráfego significativo entre 

a R. 8 e R. Tito de Morais; 

• Pode vir a ser necessária a semaforização de forma a garantir condições de segurança nos 

movimentos permitidos, devendo-se preparar as infra-estruturas nesse sentido. 
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9.2.12 Cruzamento entre a Rua 8 e a Rua B 

A proposta para o cruzamento entre as ruas 8 e B encontra-se esquematizada na Figura 73, e apresenta 

as seguintes características: 

• Cruzamento semaforizado; 

• Todos os movimentos permitidos. 

 

Figura 73 – Layout esquemático proposto para o cruzamento da R. 8 com a R. B 

 

Fonte: TIS.PT 

 

Os fluxos previstos neste cruzamento de acordo com as características atrás enunciadas, encontram-se 

representados na Figura 74, para a HPM e HPT. 
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Figura 74 – Fluxos estimados no cruzamento entre a Rua 8 e a Rua B (uvle, HPM e HPT) 

  

Fonte: TIS.PT 

 

Da análise ao cruzamento resultam as seguintes conclusões: 

• A HPT apresenta um fluxo globalmente superior ao fluxo da HPM, embora mais equilibrado. Ambos 

os períodos apresentam bons níveis de desempenho, não se prevendo problemas de 

congestionamento; 

• Na HPM, o fluxo que provém da Rotunda Norte do Eixo Central (Rua 8) é significativo e muito 

superior aos demais, resultando numa fase de verde bastante longa. Na HPT a distribuição da 

procura pelos ramos do cruzamento é mais homogénea, sendo, de igual forma, os movimentos mais 

significativos aqueles ao longo da Rua 8; 

• Sugere-se a semaforização do cruzamento de forma a funcionar também como medida de acalmia 

de tráfego de entrada na Alta de Lisboa a partir da Av. Santos e Castro; 

• O desempenho deste cruzamento está directamente dependente do layout de entradas e saídas do 

centro de distribuição de mercadorias, uma vez que, por um lado, pode obrigar ao aumento ou 

diminuição do total de movimentos no cruzamento e, por outro lado, a presença de uma grande 

quantidade de veículos pesados provoca um menor aproveitamento do tempo de verde das fases 

semafóricas devido à sua menor aceleração e velocidade; 

• Um outro aspecto que tem consequências no desempenho do cruzamento é a eventual duplicação 

do número de pistas de rodagem da R. B que, face à situação testada apresenta melhorias de 

desempenho uma vez que permite a desagregação dos movimentos oriundos da R. B por pistas de 

rodagem, assim como uma maior capacidade de escoamento. 



 

ESTUDO DE TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO PARA A ÁREA DE INTERVENÇÃO DO PUAL 86 

9.2.13 Cruzamento entre a R. Tito de Morais e a Av. Krus Abecassis  

A proposta de intervenção para o cruzamento entre a R. Tito de Morais e a Av. Krus Abecassis encontra-

se esquematizada na Figura 75 e apresenta as seguintes características: 

• Cruzamento semaforizado a funcionar a 2 fases; 

• Não são permitidas as viragens à esquerda da Av. Krus Abecassis para a R. Tito de Morais. 

 

Figura 75 – Layout e esquema de fases semafóricas propostos para o cruzamento da Av. Abecassis com a R. Tito Morais 

 

Fonte: TIS.PT 

 

Para este cruzamento os fluxos estimados para as HPM e HPT encontram-se representados na Figura 

76. 
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Figura 76 – Fluxos estimados para o cruzamento entre a Rua Tito de Morais e a Av. Krus Abecassis (uvle, HPM e HPT) 

  

Fonte: TIS.PT 

 

Da análise do cruzamento conclui-se que: 

• O cruzamento apresenta volumes semelhantes para ambos os períodos em análise, apresentando, 

em ambas as situações, boas condições de funcionamento; 

• Os fluxos dominantes são os estimados ao longo da Av. Nuno Krus Abecassis, quer durante a HPM, 

quer durante a HPT; 

• Sugere-se a semaforização do cruzamento de forma a possibilitar que o fluxo proveniente da R. Tito 

de Morais possa entrar na Av. Krus Abecassis sem problemas de segurança, principalmente as 

viragens à esquerda. 
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9.2.14 Cruzamento entre a Avenida 1 e a Rua Cardoso Pires  

No cruzamento da Av. 1 com a R. Cardoso Pires propõe-se uma solução de acordo com o layout 

esquematizado na Figura 77 e com as seguintes características: 

• Cruzamento prioritário; 

• Rua Galarza com sentido único a partir do cruzamento. 

 

Figura 77 – Layout esquemático proposto para o cruzamento da Av. 1 com a R. Cardoso Pires 

 

Fonte: TIS.PT 

 

Na Figura 78 apresentam-se os fluxos estimados para este cruzamento para a HPM e HPT. 
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Figura 78 – Fluxos estimados para o cruzamento entre a Avenida 1 e a Rua Cardoso Pires (uvle, HPM e HPT) 

   

Fonte: TIS.PT 

 

Tendo em conta as análises realizadas para este cruzamento, conclui-se que: 

• A HPT é o período do dia que apresenta um maior fluxo, apesar de, em ambas as situações se 

estimarem bons níveis de desempenho; 

• Os movimentos mais significativos na HPT vêm da rotunda Sul do Eixo Central, tendo como principal 

destino a R. José Cardoso Pires. Na HPM o fluxo mais significativo é o inverso, ou seja, da R. 

Cardoso Pires para a Av. 1; 

• Pode vir a ser necessária a sua semaforização de forma a garantir as condições de segurança para 

as viragens à esquerda a partir e para a Av. 1, sendo necessário que se preparem as infra-estruturas 

nesse sentido. 
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9.2.15 Cruzamento entre a Avenida 1 e a Rua H1 

Para a intersecção da Avenida 1 e Rua H1 propõe-se um cruzamento como o que se encontra 

representado na Figura 79 e com as seguintes características: 

• Rotunda de pequenas dimensões (a não consideração da rotunda implica um desempenho não 

aceitável da intersecção); 

• Rua Helena Vaz da Silva com sentido único a partir da rotunda. 

 

Figura 79 – Layout esquemático proposto para o cruzamento da Av. 1 com a R. H1 

 

Fonte: TIS.PT 

 

Apresentam-se na Figura 80 os fluxos estimados para a HPM e HPT neste cruzamento. 
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Figura 80 – Fluxos estimados para o cruzamento da Av. 1 com a Rua 1 

   

Fonte: TIS.PT 

 

Considerando a introdução de uma rotunda no cruzamento, pode-se concluir que: 

• O período em que a rotunda apresenta uma maior procura viária é a HPT; 

• Todos os ramos da rotunda apresentam um bom nível de serviço com excepção da Av. 1 que, 

durante a HPT, apenas apresenta um nível satisfatório; 

• Os movimentos mais significativos, quer na HPM, quer na HPT, são os ao longo da R. H1, sendo, 

parte deles, movimentos de atravessamento da Alta de Lisboa; 

• Um outro movimento significativo é a viragem à esquerda da R. H1 para a Av. 1, sendo uma viragem 

necessária para o fluxo originário da zona do Lumiar conseguir aceder à Malha 5; 

• É de sublinhar que a consideração de um cruzamento, mesmo que semaforizado, implica um 

desempenho não aceitável do cruzamento, razão pela qual se propõe a introdução de uma rotunda. 
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9.2.16 Cruzamento entre a Avenida 2 e a Estrada da Torre  

Para o cruzamento entre a Avenida 2 e a Estrada da Torre, propõe-se um layout de acordo com o 

apresentado na Figura 81, o qual deverá funcionar tendo em conta os seguintes pressupostos: 

• Cruzamento semaforizado a funcionar a 3 fases; 

• Possibilidade de viragem à esquerda da R. H2 para a Av. 2, com a existência de uma pista dedicada 

com cerca de 25 metros de comprimento; 

• Estrada da Torre com função local e com obrigatoriedade de viragem à direita e apenas acessível 

através de viragens à direita a partir da R. H2. 

 

Figura 81 – Layout esquemático do cruzamento entre a Avenida 2 e a Estrada da Torre 

 
Fonte: TIS.PT 

 

Seguindo os pressupostos enunciados, apresentam-se na Figura 82 os fluxos estimados para este 

cruzamento nas HPM e HPT. 
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Figura 82 – Fluxos estimados no cruzamento entre a Avenida 2 e a Estrada da Torre (uvle, HPM e HPT) 

  

Fonte: TIS.PT 

 

Através da análise ao cruzamento verifica-se que: 

• O cruzamento apresenta um bom funcionamento, quer na HPM quer na HPT; 

• Os movimentos mais significativos resultam dos fluxos entre a R. H1 e R. H2, sendo o movimento de 

viragens da Rua H2 para a Avenida 2 também importante, pois é o percurso lógico entre o Lumiar e a 

Zona Norte da Alta de Lisboa; 

• As restrições impostas na Estrada da Torre têm de ser controladas de forma a serem respeitadas, 

caso contrário esta via será utilizada por tráfego de atravessamento, deixando de desempenhar um 

papel exclusivamente de acesso local; 

• Foi considerada a existência de uma pista dedicada de viragem à esquerda da R. H2 para a Av. 2, 

que possibilita que esta viragem se realize numa fase diferente dos restantes movimentos a partir da 

R. H2. Esta desagregação possibilita que seja possível a utilização de uma única fase semafórica 

para os movimentos norte – sul e sul – norte (movimentos dominantes), sobrando mais tempo para 

as restantes fases. A não possibilidade de construção da pista de viragem à esquerda, implica a 

utilização de um outro esquema de fases semafóricas (movimentos a partir do tramo norte da R. H2, 

movimentos a partir da Av. 2 e movimentos a partir do ramo sul da R. H2 em conjunto com a viragem 

à direita a partir da Estrada da Torre), que tem a si associado uma redução significativa da eficiência 

do cruzamento. 
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9.2.17 Cruzamento entre a Rua 10 e a Rua H2 

No cruzamento entre a Rua 10 e a Rua H2 propõe-se um layout de acordo com o apresentado na Figura 

83 e com as seguintes características: 

• Rotunda não semaforizada; 

• Todos os ramos da rotunda têm 2 pistas por sentido; 

• O layout apresentado deverá ser revisto de forma a melhorar as suas condições de segurança, uma 

vez que o desenho actual não obriga à diminuição da velocidade de circulação na aproximação à 

rotunda. 

 

Figura 83 – Layout esquemático actual da rotunda no cruzamento entre a Rua 10 e a Rua H2 

 

Fonte: TIS.PT 

 

Na Figura 84 apresentam-se os fluxos estimados para a proposta do funcionamento em rotunda, para as 

HPM e HPT. 

 

17 



 

ESTUDO DE TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO PARA A ÁREA DE INTERVENÇÃO DO PUAL 95 

Figura 84 – Fluxos estimados para a Rotunda entre a Rua 10 e a Rua H1 (uvle, HPM e HPT) 

  

Fonte: TIS.PT 

 

Da análise ao funcionamento da rotunda conclui-se que: 

• Tanto na HPM como na HPT, a rotunda apresenta níveis de serviço bastante satisfatórios, sendo na 

HPT que apresenta taxas de utilização mais elevadas; 

• Os movimentos mais significativos verificam-se na ligação entre a Rua 10 e a R. H1, na HPM de 

Norte para Sul e na HPT em sentido contrário; 

• Mais uma vez se chama a atenção para a necessidade de revisão do layout da rotunda de forma a 

obrigar ao abrandamento do tráfego na sua aproximação, aumentando assim as suas condições de 

circulação. 
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10 PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO NÃO CONSIDERADAS NA SOLUÇÃO DE BASE 

Para além das propostas já incluídas na análise de desempenho, há um outro conjunto de intervenções 

que, apesar de desejadas, implicam, em princípio, alterações ao Plano de Urbanização do Alto do Lumiar. 

Por essa razão, essas alterações não foram consideradas na solução de base, sendo no entanto 

realizada a avaliação da sua pertinência deixando em aberto a sua futura implementação. 

 

10.1 DUPLICAÇÃO DO NÚMERO DE PISTAS NA RUA B E CRIAÇÃO DE UM ACESSO À AV. SANTOS E CASTRO 

Apesar de não ter sido considerada na solução de base, sugere-se a duplicação do número de pistas da 

R. B e a criação de um acesso directo à Av. Santos e Castro tal como representado na figura seguinte. 

 

Figura 86 – Duplicação do número de faixas na Rua B e criação de um acesso à Av. Santos e Castro 

 

Fonte: TIS.PT 

 

As sugestões apresentadas afiguram-se de elevada importância devido a: 

• Localização geográfica da R. B – a R. B apresenta-se como uma alternativa ao Eixo Central para 

garantir o acessibilidade a partir e para a zona a Este deste. A sua importância também é aumentada 

por ser uma via que vai proporcionar a ligação à zona norte da Charneca, podendo vir a ter tráfego 

acrescido devido à ligação a norte da Alta de Lisboa; 

• Uma vez que se estima que o centro de distribuição de mercadorias (CDM) irá gerir um elevado 

volume de tráfego de veículos pesados (ou ligeiros a baixa velocidade), é aconselhável a duplicação 

do número de faixas ao longo da Rua B. Desta forma melhora-se o desempenho desta via (e do 
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cruzamento com a R. 8), uma vez que as acelerações e velocidades do tráfego pesado é inferior à do 

ligeiro. 

• A criação de um acesso directo entre a R. B e a Av. Santos e Castro tem como objectivo possibilitar 

que a saída da malha norte do CDM seja realizada somente com recurso a viragens à direita, 

minimizando assim o conflito como restante tráfego automóvel. Caso não seja realizado este acesso, 

a saída dos veículos do CDM não será realizada com os níveis de desempenho desejados uma vez 

que: 

o Não se afigura desejável que seja realizado para a R. 8, uma vez que entra em conflito com 

o tráfego dessa artéria e, principalmente, porque o espaço viário ao longo da R. 8 estará 

ocupado com os acesso de entrada no CDM e com a reserva de espaço para a criação de 

uma pequena fila de acumulação de veículos na entrada do CDM; 

o Se for realizado para a R. B, implica duas viragens à esquerda, a primeira a partir do CDM, 

devendo ser realizada com recurso a semáforos (com a criação de filas de espera no interior 

do CDM) e a segunda no cruzamento da R. B com a R. 8, aumentando o fluxo de estimado 

nesse cruzamento (ou então, pode-se realizar uma viragem à direita no cruzamento, com a 

inversão de sentido na Rotunda Norte, o que não é desejável devido à violação do espaço 

urbano por veículos de mercadorias). 

 

Tal como se pode observar na Figura 86, é considerado que o acesso à malha sul do CDM é realizado 

através de uma passagem inferior ao longo da R. 8, sendo a sua saída realizada de nível e directamente 

para a Av. Santos e Castro. Caso estes pressupostos não sejam os correctos, nomeadamente no que 

respeita ao acesso ao CDM, uma ligação alternativa deve ser estuda de forma a minimizar as 

externalidades no restante tráfego automóvel e no espaço urbano da Alta de Lisboa. 

 

10.2 CRIAÇÃO DE UMA LIGAÇÃO EM TRANSPORTE COLECTIVO NO PARQUE URBANO NORTE 

A Figura 87 representa uma proposta de criação de uma ligação em TC no Parque Urbano Norte. 
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Figura 87 – Ligação em transporte colectivo no Parque Urbano Norte 

 

Fonte: TIS.PT 

 

Apesar da presente proposta ser de desejável implementação, tem a si associada algumas dificuldades 

de implementação devido à orografia do terreno, sendo necessário o recurso à construção de uma obra 

de arte para possibilitar a ligação em análise. Para além das dificuldades de implantação físicas, em 

termos urbanísticos, uma ligação pelo Parque Urbano viria a cortar a mancha verde do parque. No 

entanto, as desvantagens enumeradas seriam longamente compensadas pela diminuição significativa do 

tempo de percurso na zona norte da área em estudo, estimulando também as relações entre as 

diferentes zonas da Alta de Lisboa. 

 

A via a ser criada deverá ter as seguintes características: 

• O seu perfil deve ter apenas uma pista (principalmente na zona em viaduto), minimizando assim os 

seus impactes visuais na inserção no território no Parque Urbano; 

• As entrada e saída na via devem ser controladas através do recurso a pilaretes activados com a 

proximidade do autocarros. Este sistema pode até estar associado a uma paragem imediatamente 

antes da transposição dos pilaretes, sendo os pilaretes accionados durante o tempo de imobilização 

do veículo; 

• A circulação na via do Parque urbano pode ser limitada a mini autocarros, uma vez que se trata de 

uma carreira de serviço tendencialmente local, com procuras estimadas satisfeitas por esta tipologia 

de veículos; 
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• A via poderá ser também utilizada para a circulação de veículos prioritários para aceder ao Parque 

Urbano em caso de emergência; 

• Apesar dos eventuais conflitos entre o tráfego do TC com a utilização lúdica do Parque Urbano, os 

períodos de maior pressão do TC coincidirão com períodos de menor utilização do parque, 

nomeadamente no PPM e no PPT dos dias úteis. Caso se considere desejável, pode-se condicionar 

a circulação na via proposta de autocarros ao fim-de-semana e feriados (período em que a utilização 

do Parque Urbano é maior) uma vez que corresponde também a dias em que o tráfego automóvel 

nas vias alternativas é menos significativo. 

 

10.3 CRIAÇÃO DE UMA LIGAÇÃO ESTE NA ROTUNDA SUL DO EIXO CENTRAL 

No sentido de avaliar a existência de vantagens na sua construção foi analisada a criação de uma ligação 

Este na Rotunda Sul do Eixo Central, tal como representado na figura seguinte. 

 

Figura 88 – Criação de uma ligação Este na Rotunda Sul do Eixo Central 

 

Fonte: TIS.PT 

 

A análise do funcionamento da rede considerando esta ligação tem a si associadas as seguintes 

características: 

Não Aconselhável 
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• É uma ligação com uma procura estimada reduzida, sendo utilizada por: 

o No sentido sul – norte, o fluxo com destino à Zona Central da Alta de Lisboa e com origem 

por parte da zona a Oeste do EC (assinalada com uma mancha na Figura 88). No sentido 

inverso, o tráfego com destino a essa zona tem como alternativa a utilização do EC, com 

viragens à direita de acordo com o seu destino final; 

o No sentido norte – sul, pelos originários dessa área e com destino a sul do Eixo Central. 

Este movimento não é muito significativo uma vez que o tráfego com origem mais a norte 

acede ao Eixo Central na Rotunda Norte e o tráfego com destino à zona do Lumiar continua 

a utilizar a Av. 2, não se transferindo para a ligação em análise. 

• Adicionalmente, observa-se que a criação desta ligação iria induzir tráfego ao longo da R. Victor 

Cunha Rego, artéria que não está dimensionada para suportar tráfego de atravessamento, 

provocando assim uma disfuncionalidade entre a função da via e as suas características físicas. 

 

Pelas razões referidas, não se justifica a criação da ligação este na Rotunda Sul do EC. 
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C. PROPOSTA DE REDE DE TRANSPORTES PÚBLICOS 

 

Quando todo o plano urbanístico estiver concretizado (e toda a zona de intervenção ocupada), a Alta de 

Lisboa constituirá um dos principais bairros da cidade, sendo fundamental garantir desde logo uma rede 

de TC que a sirva de forma eficiente e que responda aos desejos de mobilidade dos seus habitantes, 

trabalhadores e visitantes, sob pena de estes se habituarem a utilizar o transporte individual e, depois, 

muito dificilmente migrarem para o transporte colectivo. 

 

11 PRINCÍPIOS ORIENTADORES 

Em seguida, relembram-se os princípios orientadores da organização e gestão futura da rede de 

transportes colectivos apresentados na revisão do Plano Director Municipal de Lisboa (capítulo sectorial 

da Mobilidade e Transportes) e respeitados no Plano de Mobilidade de Lisboa. São estes também os 

princípios que norteiam o presente estudo: 

• Porque são diferentes as missões e as exigências operacionais dos vários modos de transporte 

colectivo, a hierarquia da rede TC deve ser clarificada de modo a facilitar a sua leitura pelos 

potenciais utilizadores e proporcionar condições diferenciadas de operação aos serviços dos 

diferentes níveis; 

• A expansão das redes mais ligeiras de transporte colectivo deve ser desenhada a partir das 

interfaces e dos eixos dos modos pesados. Nas interfaces há que assegurar boas condições de 

integração física e operacionais (percursos cómodos, horários compatíveis, entre outros); 

• As condições de circulação dos modos de transporte colectivo de superfície são muito importantes 

para a competitividade e eficiência produtiva, devendo ser promovidas; 

• A evolução dos desejos de mobilidade deve ter uma resposta adequada do lado do TC, através do 

lançamento de novas formas de TP mais flexíveis e promotoras de integração (o que pode passar 

pela utilização de veículos mais pequenos ou por esquemas de serviço variáveis ao longo do dia). 

 

Tendo em conta os princípios orientadores apresentados, a rede a implementar deve ter como objectivo 

primordial contribuir para um aumento da repartição modal em favor do TC, alcançável através da 

satisfação dos seguintes requisitos parciais: 

• Fomentar a complementaridade entre modos através de uma hierarquização clara dos serviços; 
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• Garantir bons níveis de frequência e fiabilidade; 

• Satisfazer as necessidades de mobilidade identificadas, através da oferta de serviços com 

velocidades elevadas (ligações a zonas da cidade a maior distância) ou de serviços de proximidade 

(estando a estes associado uma menor velocidade). 

 

12 PRINCIPAIS LINHAS DE DESEJO E POTENCIAIS DE PROCURA 

Independentemente de se considerar a situação actual ou um cenário de plena ocupação urbana, a Alta 

de Lisboa é muito mais geradora de viagens do que atractora1 o que resulta do maior peso da 

componente residencial – o PUAL define que 80% da área total de construção será afecta ao uso 

residencial, em detrimento das componentes de comércio e serviços. 

Actualmente, os residentes na Alta de Lisboa realizam cerca de 50 mil viagens diárias. Da análise dos 

extremos de viagens foi possível identificar relações muito significativas com: 

• O corredor da Av. da República – Av. da Liberdade – Baixa (zona das Avenidas Novas), no qual se 

concentram cerca de 28% dos destinos dos residentes na Alta de Lisboa; 

• O corredor da Av. de Roma – Av. Almirante Reis (zona de Alvalade / Av. de Roma), no qual se 

concentram cerca de 9% dos destinos dos residentes na Alta de Lisboa; 

• Os corredores da 2.ª Circular / Benfica e do corredor do Eixo Norte-Sul, cada um deles 

representando cerca de 10% dos destinos dos residentes nesta zona; 

• Com alguma expressão (cerca de 5% total dos extremos de viagem) destacam-se como destinos de 

viagem deste segmento os corredores de Amadora / Odivelas e Lumiar / Telheiras. 

Também as viagens internas à Alta de Lisboa representam cerca de 21% das viagens realizadas pelos 

residentes, sendo que 12% destas se concentram na Zona Centro. 

 

Reflectindo o menor peso da área afecta a comércio e serviços, estima-se que actualmente sejam 

realizadas pelos empregados cerca de 9.200 viagens com extremo na Alta de Lisboa. Como seria de 

esperar, as principais linhas de desejo dos empregados já não têm origem no centro da cidade (apenas 

6% do total das viagens dos empregados são originadas das Avenidas Novas e eixo de Alvalade / Av. de 

Roma), mas sim nas zonas exteriores à cidade. Entre as principais zonas de residência dos empregados 

na Alta de Lisboa destaca-se: 

                                                           

1 Relativamente à primeira deslocação do dia. 
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• O corredor da 2ª Circular / Benfica que representa cerca de 21% das origens dos empregados; 

• O corredor de Amadora / Odivelas com 14% do total das viagens realizadas pelos empregados na 

Alta de Lisboa; 

• Os corredores de Telheiras / Lumiar e do Eixo Norte-Sul têm também um peso importante 

representando, respectivamente, 9% e 7% do total das viagens dos empregados na Alta de Lisboa. 

• As viagens internas à Alta de Lisboa, que representam 11% do total. 

 

13 IMPLICAÇÕES DA EVOLUÇÃO DO SISTEMA DE TC DA CIDADE NA ALTA DE LISBOA 

A proposta para a rede de transportes públicos que servirá a Alta de Lisboa não pode ser formulada sem 

se ter em consideração a oferta de transportes colectivos no resto da cidade, ao mesmo tempo que se 

deverá ter em consideração os estudos de mobilidade realizados para a cidade, especialmente a revisão 

do PDM de Lisboa (sector da Mobilidade e Transportes), o Plano de Mobilidade de Lisboa e também os 

Planos de Expansão da rede de Metropolitano de Lisboa e o Plano de Reestruturação da Rede da Carris. 

 

Actualmente a oferta da Carris para a zona da Alta de Lisboa é constituída por 5 carreiras, 2 das quais 

atravessam a área de intervenção do PUAL, enquanto que as restantes 3 têm extremo na Alta de Lisboa. 

No entanto, é expectável que a oferta da Carris venha a ser alterada quer porque à consolidação urbana 

desta área estará associada a construção de novos pólos, quer porque a rede viária de suporte à oferta 

de TC sofrerá alterações significativas. 

 

Devido às razões apresentadas, não é correcto considerar que a oferta actual da Carris se irá manter no 

ano horizonte de projecto, sendo de esperar uma evolução da mesma. O Estudo de Reestruturação da 

Rede da Carris2 estabelece já uma proposta de oferta em transportes colectivos na zona da Alta de 

Lisboa que também está de acordo com o defendido nos já referidos estudos de Revisão do PDM de 

Lisboa e no Plano de Mobilidade de Lisboa. Por essa razão, o presente estudo considerará essa proposta 

de oferta de transportes colectivos, uma vez que será a tendência de evolução temporal mais expectável, 

tendo a vantagem acrescida de permitir uma mais fácil comparação dos resultados entre estudos. 

 

                                                           

2 Estudo desenvolvido pela TIS.PT para a Carris em 2005. 
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Relativamente ao ML, verifica-se que a linha Amarela do ML serve apenas a parte Oeste da Alta de 

Lisboa, desenvolvendo-se em quase toda a sua extensão à margem do empreendimento. A linha Verde, 

estando relativamente próxima da área de intervenção da Alta de Lisboa, apenas garante um bom serviço 

aos residentes e empregados localizados à distância a pé da estação do Campo Grande (ou seja, a uma 

pequena parte da zona Sul da Alta de Lisboa). Segundo o programa de expansão da rede do 

Metropolitano de Lisboa, a linha Vermelha será estendida ao Aeroporto, o que permite admitir que esta 

extensão possa vir a ser prolongada até à estação do Lumiar (linha Amarela). 

 

Apesar da expansão do ML ao longo do corredor do Eixo Central não estar prevista nos planos de 

expansão da rede do Metropolitano (não existindo uma calendarização para a sua caracterização, nem a 

definição de desenho de rede a si associada), uma vez que é uma hipótese acarinhada pela equipa da 

UPAL / SGAL, julgou-se importante estimar os envelopes de procura, que podem estar associados a 

cada opção de extensão.  

 

Para além da extensão da rede do metropolitano é ainda avaliada a possibilidade de promover uma oferta 

diferenciada no Eixo Central através da introdução de uma linha de transporte colectivo em sítio próprio 

(TCSP), potencialmente assente numa tecnologia de metro sobre pneus ou metro ligeiro.  

 

13.1 REESTRUTURAÇÃO DA REDE DA CARRIS NA CIDADE DE LISBOA 

Como anteriormente referido, a Carris encontra-se actualmente numa fase de restruturação da empresa, 

a qual inclui também a restruturação dos serviços de transporte oferecidos.  

 

Ainda antes de se passar a apresentar sumariamente a proposta de restruturação dos serviços da Carris, 

importa referir de que este plano foi desenvolvido posteriormente ao Plano de Mobilidade de Lisboa, 

respeitando os princípios aí enunciados e inclui as ligações estruturantes aí propostas. Porque o nível de 

pormenorização do Estudo de Reestruturação da Carris inclui, para além da oferta estruturante, a 

definição detalhada da rede secundária e local, de ora em diante será apenas referido este estudo. 

 

A proposta de reformulação da rede da Carris assenta na criação de uma rede hierarquizada, que tem em 

consideração os seguintes níveis hierárquicos para a rede de TC de superfície: 
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Figura 89 – Hierarquia de serviços de TC apresentada no Estudo de Reestruturação da Rede da Carris 

1 1 –– Rede Pesada (Metro e Comboio)Rede Pesada (Metro e Comboio)

Re
de

 C
AR

RI
S

2 2 –– Rede Estruturante de Autocarro e Metro LigeiroRede Estruturante de Autocarro e Metro Ligeiro
COMPLEMENTAR A REDE DE 1º NÍVEL 

LIGAÇÕES RÁPIDAS COMPLEMENTADAS POR SERVIÇOS NORMAIS

3 3 –– Rede IntermédiaRede Intermédia
SUPRIR A MENOR OFERTA DOS NÍVEIS SUPERIORES EM 

ALGUMAS ZONAS DA CIDADE

4 4 –– Rede de Serviço LocalRede de Serviço Local
ALIMENTAR A REDE DO 1º NÍVEL E SERVIR OS PRINCIPAIS 

EQUIPAMENTOS DE CADA BAIRRO
 

Fonte: Estudo de Reestruturação da Rede da Carris, 2005 

 

Apesar da proposta de restruturação dos serviços da Carris estar já praticamente concluída ainda não é 

conhecida a data em que se iniciará o processo de restruturação dos seus serviços de transporte, sendo 

certo que a sua implementação terá impactes sociais e operacionais importantes, uma vez que implica 

que clientes e funcionários se familiarizem com a nova estrutura de rede. 

 

Uma vez que se trata de uma zona ainda em fase de expansão urbanística, a área em estudo reúne as 

condições propícias a uma fácil implementação da nova estrutura de oferta de TC de superfície, uma vez 

que nem o serviço de TP prestado está ainda consolidado (este tem vindo a adaptar-se à medida que a 

rede viária vai sendo concretizada), nem os residentes têm um nível de habituação elevado relativamente 

à oferta. Por essa razão, é expectável que a Carris venha a implementar a lógica da rede restruturada 

assim que existam as condições viárias para tal. 

 

Como apresentado na Figura 89, a proposta de restruturação da rede da Carris considera a existência de 

3 níveis de serviço complementares entre si e relativamente à rede de Metropolitano de Lisboa com 

funções e parâmetros de serviço diferenciados, a saber: 

• Rede Estruturante – Constitui a espinha dorsal da rede de transporte colectivos de passageiros de 

superfície e é complementar à rede pesada do metropolitano e da CP, devendo garantir uma oferta 

de qualidade a áreas importantes da cidade. Esta rede deverá respeitar as seguintes características: 

o um horário de serviço alargado (coordenado com o horário de funcionamento do ML); 
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o uma boa regularidade do serviço, conseguida através de melhores frequências e do 

aumento da velocidade de circulação; e 

o uma imagem específica que permita a sua identificação imediata. 

o esta rede pode ser decomposta em dois serviços distintos, um “Rápido” e outro “Normal”, 

em que o primeiro corresponde por inteiro ao paradigma apresentado. O segundo, 

designado de “Normal”, coincide nos percursos com o serviço “Rápido”, mas apresenta 

características diferenciadas, direccionadas para um segmento de procura que valoriza mais 

a proximidade da paragem relativamente ao extremo de viagem em detrimento da rapidez e 

frequência de serviço (na prática, este serviço tem como objectivo responder às aspirações 

da população mais idosa). 

• Rede Intermédia - Constitui a principal rede de TP nas áreas não servidas pela rede estruturante (do 

Metropolitano e da Carris), funcionando em complemento a esta. Embora não ofereça o mesmo nível 

de serviço da rede estruturante, esta rede deverá oferecer um serviço de qualidade a áreas 

importantes da cidade, o que passa por: 

o um horário de serviço alargado (coordenado com o horário de funcionamento do ML, à 

semelhança da rede estruturante); e 

o uma regularidade elevada, conseguida com a adopção de boas frequências e com a 

diminuição do tempo de percurso. 

• Rede de Serviço Local - Tem como principal objectivo servir áreas não cobertas pelas redes de 

transporte colectivo de hierarquia superior, cabendo-lhe o papel de alargar a área de influência da 

rede pesada de primeiro nível e, de assim, contribuir para recuperar o papel principal do transporte 

colectivo na mobilidade urbana. 

 

O Estudo de Reestruturação da Rede da Carris estabelece ainda que os diferentes níveis hierárquicos da 

rede de transportes públicos de serviço têm que cumprir os seguintes parâmetros de serviço: 
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Figura 90 – Parâmetros de serviço a implementar pela Carris 

Rede Estruturante rápidaRede Estruturante rápida

Rede IntermédiaRede Intermédia

Rede de Serviço LocalRede de Serviço Local

Frequência 
nas pontas

Distância entre 
paragens

Velocidade 
desejável

10 600 21

Ligações à 
rede 1º nível

(circ. / hora) (metros) (km / h) (n.º vezes)

3

8

6

300

400

300

16

18

16

1 / km

1 / km

1 / km

2

Rede Estruturante normalRede Estruturante normal

 

Fonte: Estudo de Reestruturação da Rede da Carris, 2005 

 

13.2 OFERTA DA CARRIS PREVISTA NA ZONA DE INTERVENÇÃO DO PUAL 

Convém relembrar que se está a assumir que a Carris irá reformular a sua oferta de TC na cidade de 

Lisboa. No entanto, caso a Reestruturação da Rede da Carris não venha a ser concretizada, isso não se 

afigura preocupante pois a oferta de TC na zona em estudo terá de ser reformulada em função da 

evolução urbana devido à concretização dos programas urbanísticos e rodoviários previstos, 

independentemente da concretização do processo de uma restruturação da oferta no restante território da 

cidade de Lisboa.  

 

Tendo em conta os pressupostos de hierarquia e de nível de serviço, a oferta proposta para zona de 

intervenção do PUAL é a apresentada na Figura 95. 
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Figura 91 – Oferta da Carris para a Alta de Lisboa apresentada no Estudo de Reestruturação da Rede da Carris 

 

Fonte: Estudo de Reestruturação da Rede da Carris, 2005 (adaptado) 

 

Da figura anterior, observa-se que o Estudo de Reestruturação da Rede da Carris propõe as seguintes 

carreiras para servir a zona da Alta de Lisboa: 

• Carreira estruturante Fetais – Praça do Chile (a azul escuro na Figura 91): carreira estruturante de 

orientação norte-sul, proporcionando dois serviços complementares de velocidade e de proximidade 

através das suas variantes rápida e normal, totalizando 13 circulações por hora (10 na variante 

rápida e 3 na normal, respectivamente). É uma carreira com elevados padrões de qualidade de 

serviço, tendo como principais objectivos assegurar uma ligação rápida através da Alta de Lisboa 

(promovendo uma ligação rápida entre macro-zonas) e desta zona ao centro da cidade de Lisboa e 

também à zona de Fetais (a norte).  
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• Carreira secundária Charneca – Gare do Oriente (a azul claro na Figura 91): carreira secundária 

com 8 circulações por hora (períodos de ponta), com o objectivo de servir a zona a este do Eixo 

Central e de promover uma rápida ligação à linha Amarela do ML (nas estações da Ameixoeira e do 

Campo Grande) e à linha Verde (no Campo Grande); 

• 2 Carreiras locais Ameixoeira – Campo Grande e Fetais – Campo Grande (a vermelho e laranja 

na Figura 91): estas carreiras irão ter uma frequência de 6 circulações por hora, tendo as funções de 

promover as ligações de proximidade na Alta de Lisboa e de articulação dos seus principais pólos 

(residenciais, de emprego ou serviços) e destes com os principais interfaces de transportes na zona. 

 

13.3 CENÁRIOS ALTERNATIVOS DE EXPANSÃO DA REDE ML E DE IMPLEMENTAÇÃO DE UMA LINHA DE 

TCSP NO CORREDOR DO EIXO CENTRAL 

Tal como já referido anteriormente, a zona da Alta de Lisboa tem fortes relações com a zona central da 

cidade de Lisboa, desejo que deve ser satisfeito através da criação de uma ligação com elevados 

padrões de qualidade de serviço, nomeadamente com elevadas velocidade de circulação e frequência e 

com um horário de funcionamento alargado. 

 

Apesar da definição dos padrões de oferta ser relativamente simples, existem diversas alternativas no 

que respeita ao percurso dessa ligação e à escolha da tecnologia que melhor se adequada à sua 

realização. Nesse sentido, em seguida são avaliadas as alternativas de inserção, de tecnologia e 

respectivos envelopes de procura, os quais permitem apresentar a solução que se considera mais 

adequada. 

 

13.3.1 Desenho das Alternativas de Ligação da Alta de Lisboa ao Centro da Cidade 

Tomando como premissa absoluta a necessidade de proporcionar uma ligação da Alta de Lisboa ao 

centro da cidade com critérios de desempenho de elevada qualidade de serviço, tal implica que se 

considere a implementação de um sistema em sítio próprio, ou seja, a extensão da rede de ML ou a 

construção de um sistema de metro ligeiro ou de eléctrico em via dedicada (linha de TCSP). Desta forma, 

apresentam-se as seguintes alternativas de serviço: 

1. Construção de um ramal de derivação da linha Verde (no Nó das Calvanas), de modo a passar a 

servir o Eixo Central; 

2. Construção de um ramal de derivação da linha Amarela (a partir da estação do Campo Grande), 

também este com serviço no Eixo Central. 
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Estas duas hipóteses de ligação em ML ao longo do Eixo Central têm a si associado a existência de 2 

famílias de serviços nestas linhas, uma com ligação à Alta de Lisboa e a outra a Telheiras / Pontinha 

ou a Odivelas, de acordo com o prolongamento considerado, cada uma com metade da oferta 

existente. Admite-se ser possível considerar 2 estações de metro no corredor do Eixo Central; 

 

Figura 92 – Ligações entre a Alta de Lisboa e o centro da cidade 

 

Fonte: TIS.PT 

 

3. Prolongamento do Aeroporto até à estação do Lumiar da Linha Vermelha considerando-se a 

introdução de uma estação de metro a Norte da rotunda da Malha 5. Este prolongamento não está 

aprovado mas em estudos de expansão da rede realizados recentemente pelo Metropolitano foi 

equacionada a possibilidade de esta ligação estar em funcionamento até 2014; 

4. O prolongamento simultâneo das linhas Verde e Amarela, aproveitando o troço comum ao 

longo do Eixo Central. Esta proposta surgiu da constatação de que, uma vez realizado qualquer um 

dos prolongamentos das linhas Amarela ou Verde, com um custo marginal relativamente reduzido 
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passaria a ser possível a ligação à outra linha. Desta forma, seria possível uma melhor gestão dos 

recursos disponíveis, uma vez que as circulações ao longo do Eixo Central da Alta de Lisboa podiam 

ser, alternadamente, de serviços pertencentes à linha Amarela e à linha Verde, potenciando um 

aumento da diversidade de destinos alcançáveis em ML a partir da Alta de Lisboa. Se as alternativas 

de “ramificação” das linhas Amarela e Verde implicavam a realização de um estudo pormenorizado 

para a sua inserção física no corredor, a viabilidade de uma solução deste tipo deve ser encarada 

com muito maior cautela, uma vez que seria necessário compatibilizar o traçado das duas 

ramificações em planta e, sobretudo, em perfil longitudinal. 

 

Figura 93 – Conectividade associada à extensão das linhas Verde e Amarela do ML 

 

Fonte: TIS.PT 

 

5. Introdução de uma ligação em sítio próprio (TCSP) ao longo do Eixo Central, com extremo na 

estação ferroviária de Entrecampos (junta à área da antiga Feira Popular), promovendo a 

ligação às linhas de Sintra, da Azambuja e Eixo Norte-Sul. Uma vez definidos os dois extremos de 

serviço, são consideradas duas alternativas relativamente ao seu traçado: 

• Uma primeira alternativa pressupõe que esta ligação se desenvolva paralelamente à ligação 

rodoviária directa prevista entre o Nó das Calvanas e o Campo Grande, ligação essa que está 

actualmente em estudo pela CML; 

• Uma segunda alternativa, em que o corredor em sítio próprio se desenvolve ao longo das 

avenidas Rio de Janeiro e da Igreja, inflectindo para a estação de Entrecampos junto à Rotunda 

de Entrecampos. Foi esta a solução considerada no âmbito do Plano de Mobilidade, quer porque 

a ligação entre o Nó das Calvanas e o Campo Grande é de muito difícil resolução (podendo 
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implicar vários anos de estudo e indecisão), mas sobretudo porque a ligação ao eixo da Av. da 

Igreja permitiria servir (e organizar) a mobilidade nesta zona da cidade. 

 

Independentemente da tecnologia de transporte e do percurso de ligação entre as Calvanas e 

Entrecampos que venham a ser escolhidos, admite-se a existência de 4 paragens no Eixo Central. 

Uma vez que se prevê que o desenvolvimento urbanístico ao longo do tramo norte ocorrerá numa 

fase posterior ao da zona central, o serviço em TCSP pode ser implementado faseadamente, isto é, 

numa primeira fase com términos na Rotunda Norte do Eixo Central, sendo posteriormente estendido 

até ao extremo do tramo norte. No entanto, caso seja esta a opção, deve ser assegurado desde já o 

espaço canal necessário à futura implementação do serviço sem o recurso a intervenções 

significativas. 

 

Figura 94 – Alternativas de percurso para a ligação entre a Alta de Lisboa e Entrecampos 

 

Fonte: TIS.PT 
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O términos do serviço a implementar no seu extremo norte deverá ser também articulado com a eventual 

utilização da rotunda entre o Eixo NS e a Av. Santos e Castro como interface de transportes, razão que 

pode justificar o seu prolongamento até mais próximo da rotunda. No entanto, esta é uma hipótese a ser 

estudada aquando da definição fina do percurso. 

Estas duas últimas alternativas de transporte em sítio próprio podem ser garantidas por uma tecnologia 

do tipo metro ligeiro / eléctrico rápido ou metro sobre pneus ou então por um sistema apoiado em 

autocarro, mas com uma exploração em tudo semelhante à de um metro ligeiro – sistema designado pela 

bibliografia internacional por BRT3.  

Uma vez que estas tecnologias são menos difundidas em Portugal4, as fotografias seguintes apresentam 

exemplos de aplicação de cada uma das tecnologias referidas; no caso do metro sobre pneus, existem 

tecnologias com e sem alimentação eléctrica aérea, sendo apresentados exemplos de aplicação de 

ambas as alternativas. 

 

Figura 95 – Bus Rapid Transit em Curitiba, Brasil 

 
 

Figura 96 – Metro ligeiro, Incentro, Nottingham 

 
 

 

                                                           

3 BRT – Bus Rapid Transit. 

4 De realçar o caso do Metro do Porto que opera com base num sistema de metro ligeiro de superfície. 
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Figura 97 – Metro sobre pneus, Civis, Clermont - Ferrand 

 
 

Figura 98 – Metro sobre pneus, TransLohr, Nancy 

 

 
 

 

13.3.2 Quantitativos de Procura Associados a cada Alternativa de Expansão do Serviço de TC à 

Alta de Lisboa 

No sentido de quantificar a procura potencial associada a cada uma destas alternativas de serviço de 

transporte foi adoptada uma metodologia simplificada em que se admitiram diferentes níveis de captação 

para o transporte colectivo em função dos extremos de viagem e da cadeia de modos utilizados. 

Independentemente da viabilidade de concretização de cada hipótese em análise, esta estimativa 

preliminar tem apenas como objectivo confirmar (ou não) o interesse das diferentes alternativas de 

ligação em metro pesado e em metro ligeiro à Alta de Lisboa. 

 

Não é demais reforçar que este ponto traduz apenas um exercício teórico de estimativa dos envelopes de 

procura dos serviços, não entrando em linha de conta com as restrições físicas e tecnológicas que 

possam existir. 

 

Ainda antes de se passar a apresentar as estimativas de procura de cada uma das alternativas de 

expansão da rede do metro e da rede de TCSP anteriormente descritas, importa enunciar alguns dos 

pressupostos de base considerados: 

• Não foram consideradas as viagens com extremo fora do concelho de Lisboa: Porque o zonamento 

adoptado para o território metropolitano exterior a Lisboa foi muito agregado (apenas foram 

consideradas 7 zonas), não é possível estabelecer com rigor o potencial de captação destas viagens 

para cada uma das alternativas de transportes colectivos em análise, e tanto mais, porque a 

“adesão” à nova oferta em TC depende em larga medida da oferta disponível para realizar toda a 

cadeia de viagem, e não apenas da oferta no troço final de viagem. No total, com esta simplificação 

da análise não foram consideradas cerca de 20% das viagens com extremo na Alta de Lisboa 

(aproximadamente 24 mil viagens diárias, já num cenário de plena ocupação); 
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• Admitiu-se que o potencial de captação de procura é mais forte quando a viagem é realizada em 

metro pesado do que quando realizada em metro ligeiro / eléctrico rápido / BRT, o que tem como 

objectivo traduzir a percepção que as pessoas têm de menor atractividade destes últimos modos 

relativamente ao metro; 

• A propensão para utilizar o transporte colectivo decresce fortemente em função de ser necessário 

realizar transbordos e de ser utilizado o TC rodoviário em via banalizada. 

 

No Quadro 12 apresentam-se as estimativas de procura potencial para cada uma das alternativas de 

expansão da rede do Metropolitano e de inserção de uma linha de eléctrico rápido. No sentido de 

comparar estas estimativas de procura com a procura do Metropolitano de Lisboa, foi estimada a procura 

por estação / paragem, admitindo-se que a sua repartição é homogénea entre estações / paragens 

localizadas no Eixo Central. 

 

Quadro 12 – Estimativas de procura de cada alternativa de expansão da rede ML e Eléctrico Rápido 

  No Eixo Central Estação5 

  

Número de 
estações / 
paragens 

Procura 
HPM 

Procura 
TD 

Procura no 
sentido mais 
carregado6 

Procura 
HPM 

Procura 
TD 

Linha Amarela 2 3.950 31.450 2.750 2.000 15.700 
Linha Verde 2 3.050 24.350 1.050 1.550 12.200 
Linha Vermelha 1 1.350 10.600 950 1.350 10.600 M

L 

Linhas Verde e Amarela 2 4.300 33.950 1.500 2.150 17.000 
Ligação Nó das Calvanas - 
Campo Grande 4 2.600 20.700 450 650 5.150 

TC
SP

7  

Ligação através das Av. 
Rio de Janeiro e Igreja 4 3.550 28.200 600 900 7.050 

Fonte: TIS.PT 

 

No sentido de complementar a análise, no Quadro 13 apresentam-se as estimativas de investimento 

necessárias para a concretização de cada uma das alternativas de expansão da rede do ML e de 

implantação de uma linha de TCSP. Admitiu-se que o custo de construção por quilómetro do 

metropolitano será na ordem dos 50 milhões de euros, valor este que corresponde ao limiar inferior do 

custo de construção actual da rede do ML. A adopção do limiar mínimo de custo de construção decorre 

                                                           

5 Nas alternativas em que se considera a existência de duas e quatro estações repartiu-se a sua procura na mesma proporção, 

uma vez que a população e o emprego nas suas áreas de influência têm níveis de grandeza semelhantes. 

6 Admitiu-se que a procura no sentido mais carregado na HPM corresponde a 70% do total da procura nos dois sentidos. 

7 Inclui também os valores associados à parte do percurso exterior à Alta de Lisboa. 
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do facto de se considerar que a construção da extensão do ML na Alta de Lisboa, por ser numa zona 

ainda não consolidada, não se prever de complexidade tão elevada como em outras zonas da cidade (por 

exemplo, Terreiro do Paço, Baixa ou Av. Novas). Para a construção do serviço em TCSP, admitiu-se um 

custo de 15 milhões de euros por quilómetro, o que traduz o custo médio de construção de um sistema de 

metro ligeiro / eléctrico rápido, incluindo já os custos decorrentes da execução de um parque de 

máquinas e oficinas (PMO) e de aquisição de material circulante num cenário de utilização de metro 

ligeiro. A opção pelo metro sobre pneus ou por um BRT pode ser substancialmente mais económica, uma 

vez que não implicam obrigatoriamente a construção de uma PMO específica (podendo ser utilizada uma 

estação da Carris, ainda que com alterações) e, dependendo das tecnologias, pode não implicar a 

electrificação do corredor. Apesar da existência dessa possibilidade, foi considerada a perspectiva mais 

conservadora, ou seja, um custo unitário que considera a construção dessas infra-estruturas. Para ser 

possível a comparação entre alternativas calculou-se a relação entre o investimento de construção e o 

número de passageiros transportados.  

 

Quadro 13 – Estimativas de investimento associado à construção de cada uma das alternativas 

  

Extensão de 
linha 

necessária 
(km) 

Custo 

por Km 

(103 €) 

Investimento 

necessário 

(103 €) 

Procura 

Estimada 

(pax / dia) 

Investimento 

por passageiro 

transportado (€) 

Linha Amarela 3,2 50.000 161.800 31.450 5.150 
Linha Verde 3,3 50.000 165.160 24.350 6.780 
Linha Vermelha 3,0 50.000 151.425 10.600 14.300 M

L 

Linhas Verde e Amarela 4,0 50.000 198.275 33.950 5.850 
Ligação Nó das Calvanas - 
Campo Grande 5,6 12.500 70.000 20.700 3.400 

TC
SP

8  

Ligação através das Av. 
Rio de Janeiro e Igreja 6,7 12.500 83.562 28.200 3.000 

Fonte: TIS.pt 

 

Da análise dos resultados das estimativas de procura por estação e dos níveis de investimento 

associados às diferentes alternativas em comparação é possível destacar as seguintes conclusões: 

• Relativamente às alternativas de Expansão da Rede de Metropolitano: 

o As estimativas de procura diária por estação nas alternativas de extensão da Linha Amarela 

e de extensão simultânea das Linhas Verde e Amarela são na ordem de grandeza da 

procura média por estação da rede ML em 20049 (15.900 passageiros diários), das estações 

                                                           

8 Inclui também os valores associados à parte do percurso exterior à Alta de Lisboa. 

9 Procura do Metropolitano de Lisboa em Outubro de 2004. 
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de Roma (13 mil passageiros diários) e Senhor do Roubado (15.800). As extensões da 

Linha Verde e da Linha Vermelha têm uma menor capacidade de atracção de viagens com 

extremo na Alta de Lisboa, apresentando valores de procura mais baixos do que as duas 

outras soluções alternativas. Nestes cenários de expansão da rede de ML a procura das 

estações na Alta de Lisboa é da ordem de grandeza da procura das estações de Chelas 

(11.800 passageiros diários), Alfornelos (11.600) ou Lumiar (10.400); 

o O investimento por unidade de passageiro transportado varia entre 5.150 euros (extensão 

da Linha Amarela) e os 14.300 euros (extensão da linha Vermelha), valores estes 

substancialmente mais elevados do que aqueles que estão associados às alternativas de 

implementação de um corredor em TCSP; 

o Independentemente da alternativa de expansão da rede ML considerada, a procura no eixo 

fica muito aquém dos valores de referência de 15.000 a 20.000 viagens na hora de ponta e 

no sentido mais carregado apontados pela bibliografia internacional10 como os valores, a 

partir dos quais, se justifica a introdução de um sistema de metro pesado. Nos restantes 

casos em que a procura é inferior a este patamar é recomendada a introdução de 

tecnologias de transporte menos onerosas;  

o Este não tem sido o entendimento do Metropolitano de Lisboa que tem promovido a 

expansão da sua rede para zonas com procuras intermédias; caso esta política de 

expansão prossiga, e admitindo a possibilidade de construção de apenas um troço de rede, 

considera-se que a extensão de ML que melhor serve as necessidades dos residentes e 

empregados na Alta de Lisboa é a extensão da Linha Amarela. 

• Relativamente às alternativas de introdução de uma ligação em TCSP: 

o A procura estimada para os serviços em TCSP é menor do que aquela que foi estimada 

para as extensões do Metropolitano, o que decorre em larga medida do facto de se ter 

considerado que a atractividade deste modo é menor do que o metro pesado (i.e., que a 

capacidade de atracção para o TC é mais reduzida); 

o A inserção do corredor em TCSP nas avenidas Rio de Janeiro e da Igreja tem associado 

níveis de procura mais elevados (28.200 ao invés de 20.700 passageiros) do que a solução 

de ligação directa do Nó das Calvanas a Entrecampos via Campo Grande, uma vez que 

esta solução permite a conexão com a Linha Verde do Metropolitano e o serviço no Bairro 

de Alvalade. 

 

                                                           

10 Grava, S., Urban Transportation Systems – Choices for Communities, pp.575, McGraw-Hill, 2003. 



 
 

ESTUDO DE TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO PARA A ÁREA DE INTERVENÇÃO DO PUAL 119 

Pelo anteriormente exposto, e tendo como base de análise os envelope de procura e de investimento 

associados a cada uma das alternativas consideradas, considera-se que a melhor opção de ligação 

estruturante em TC da zona da Alta de Lisboa ao restante território da cidade passa pela introdução de 

um sistema de TCSP que promova a ligação entre esta zona da cidade e a estação de Entrecampos.  

 

Esta recomendação está apoiada nas seguintes constatações: 

• A procura de um serviço de metro neste corredor é de nível intermédio e, ao contrário da maior parte 

das estações com os mesmos níveis de procura, esta extensão não promove a ligação a nenhum 

pólo de procura forte no extremo Norte, o qual poderia justificar o investimento num modo de 

transporte pesado; 

• O nível de investimento necessário para a implementação de um sistema de TC estruturante é 

substancialmente menor na opção tecnológica mais ligeira (TCSP), independentemente de se 

considerar a totalidade do investimento ou o investimento por passageiro transportado. O nível de 

investimento por passageiro é nesta solução cerca de metade do que na opção de metro pesado; 

• À escala da cidade, a alternativa de inserção do TCSP no corredor das avenidas Rio de Janeiro e da 

Igreja, constitui uma oportunidade de melhorar a oferta em TP nesta zona da cidade. Uma vez que 

se trata de uma zona com forte dinamismo comercial e de emprego é de admitir que a procura 

gerada neste eixo contribua também para justificar a construção desta linha em todo o corredor; 

• E por último, mas não menos importante, porque está prevista a existência de um corredor BUS ao 

longo de todo o Eixo Central, a opção por uma rede estruturante desnivelada não tira o devido 

proveito da infra-estrutura, podendo mesmo poder vir a comprometer a sua existência, uma vez que 

o facto deste passar a ser utilizado apenas por linhas de oferta secundárias ou locais, poderá ser um 

argumento da sua utilização pelo tráfego em geral, sobretudo quando a pressão do tráfego rodoviário 

na Alta de Lisboa começar a ser muito forte.  

É ainda de referir que, para se conseguirem garantir os padrões de qualidade de serviço para a ligação 

em estudo, é fundamental que o serviço TCSP a implementar seja, tal como o próprio nome indica, em 

espaço segregado do restante tráfego automóvel. Desta forma, o corredor BUS do Eixo Central tem de 

ser prolongado ao longo de todo o percurso do serviço a implementar, o que significa que este deverá ser 

estendido também ao tramo norte do Eixo Central. Este prolongamento do corredor BUS deve ser 

realizado utilizando o espaço destinado ao estacionamento lateral uma vez que não é desejável a 

existência de estacionamento lateral se o serviço for implementado numa pista à direita das pistas de 

circulação do TI (devido a conflitos entre o eléctrico rápido e as manobras de estacionamento). 

Complementarmente, a compensação da eliminação desse estacionamento deve ser realizada no interior 

de cada malha afectada, através de estacionamento à superfície ou enterrado. No caso de se optar pelo 
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faseamento da implementação do serviço (terminando, numa primeira fase, na Rotunda Norte do Eixo 

Central), deve ser assegurado o espaço canal para o seu futuro prolongamento até à proximidade da 

Rotunda do Eixo NS com a Av. Santos e Castro sem a necessidade de recorrer a intervenções 

significativas. 

Apesar da escolha da tecnologia a implementar, assim como os extremos de amarração do serviço serem 

de decisão clara, deixa-se ainda em aberto as duas alternativas de definição fina do percurso, a serem 

avaliadas com base nas dificuldades físicas de implementação de cada alternativa e nas estimativas de 

procura a si associadas uma vez que os valores apresentados são o resultado de um exercício de 

avaliação simplificado. Desta forma, apresentam-se de seguida as principais vantagens e desvantagens 

de cada alternativa de percurso apresentada. 

 

Quadro 14 – Principais vantagens e desvantagens de cada alternativa de percurso da linha de TCSP 

 
Ligação directa  
a Entrecampos 

Ligação ao longo 
Av. Rio Janeiro e Av. Igreja 

Procura 

 
↑↑↑↑ Percurso mais rápido entre a Alta 

de Lisboa e o centro da cidade 
↑↑↑↑ Sistema mais rápido para ser 

utilizado como etapa intermédia 
 

↑↑↑↑ Captação adicional de 
passageiros em Alvalade 

 

Inserção Física 

 
↓↓↓↓ Transposição do Nó de Calvanas 
↓↓↓↓ Depende da execução da via entre o 

Nó de Calvanas e Entrecampos 
↓↓↓↓ Inserção na Av. República 
 

↓↓↓↓ Transposição do Nó de Calvanas 
↓↓↓↓ Implica reformulação urbana no 

Bairro de Alvalade 
↓↓↓↓ Atravessamento da Av. 

República 

Estrutura Urbana 

 
↑↑↑↑ Reforça a ideia de continuidade do 

Eixo de desenvolvimento da cidade 
ao longo da Alta de Lisboa 

↑↑↑↑ Serve perifericamente a zona da 
Cidade Universitária 

 

↑↑↑↑ Possibilidade de reabilitação 
urbana do Bairro de Alvalade 

↑↑↑↑ Serve o Hospital Júlio de Matos 

Ligação à  
restante rede de 

transportes 

 
↑↑↑↑ Ligação rápida à oferta rodoviária 

da Av. República 
↑↑↑↑ Possibilidade de partilha do 

corredor BUS com autocarros 
↓↓↓↓ Não proporciona a ligação directa à 

linha Verde do ML 
 

↑↑↑↑ Proporciona uma ligação directa 
à linha Verde do ML 

↑↑↑↑ Possibilidade de partilha do 
corredor BUS com autocarros 

Necessidades de 
material circulante 

 
↑↑↑↑ Menores pois o tempo de percurso 

é mais reduzido 
 

↑↑↑↑ Maiores devido ao maior tempo 
de percurso 

Fonte: TIS.pt 
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14 PROPOSTA 

O serviço de TC a implementar na Alta de Lisboa, apesar de ter de ser analisado numa lógica integrada, 

tem de desempenhar 2 tipos de missões complementares: ligações internas à Alta de Lisboa e ligações 

entre a Alta de Lisboa e o restante território da cidade. Devido ao diferente nível hierárquico de cada tipo 

de ligação, a rede de TC deverá ser constituída desenhando em primeiro lugar as ligações com o exterior 

e, posteriormente, as ligações internas que satisfaçam os desejos de mobilidade de proximidade e que 

aumentem a área de influência da rede de transportes colectivos com ligação ao exterior.  

 

Na perspectiva da criação de um serviço de TC de qualidade na Alta de Lisboa, e porque não é possível 

assegurar a existência de um serviço de transporte colectivo que possibilite a ligação a todas as zonas de 

extremo de viagem dos residentes e dos empregados na Alta de Lisboa, considera-se que têm que ser 

criadas condições privilegiadas de acessibilidade em transportes públicos nas: 

• Ligações com o centro da cidade (Av. Novas e Alvalade / Av. de Roma); 

• Ligações à rede estruturante do Metropolitano de Lisboa e às linhas ferroviárias de Sintra, Azambuja 

e Eixo Ferroviário Norte-Sul; 

• Ligações internas à Alta de Lisboa. 

 

Tendo em conta o referido na fase de avaliação de alternativas de transporte de elevada capacidade 

(metro pesado vs. metro ligeiro / eléctrico rápido) , propõe-se como oferta da rede de TC para a Alta de 

Lisboa o conjunto de serviços representados na Figura 99 e que tem as seguintes características: 

• A implementação de uma linha de TCSP ao longo do Eixo Central com ligação a Entrecampos. A 

definição fina do percurso intermédio deverá ser decidido posteriormente, com vantagens para os 

habitantes e trabalhadores da Alta de Lisboa caso se realize de forma directa pela via a ser 

desenvolvida entre o Nó de Calvanas e o Campo Grande, ou com vantagens ao nível da procura 

total captada e da qualificação da zona de Alvalade no caso da linha servir também este bairro da 

cidade. Esta ligação tem como objectivos promover uma ligação de elevada qualidade ao centro da 

cidade e, complementarmente, promover a ligação às redes pesadas de transporte: rede de ML e 

linha de Cintura (com serviço das linhas de Sintra, Azambuja e Eixo Norte-Sul); 

• A implementação da oferta da Carris proposta no Estudo de Reestruturação da Rede da Carris, que 

consiste no serviço de 4 linhas, as quais têm como função promover as ligações às estações de ML 

mais próximas (interface do Campo Grande e estações da Quinta das Conchas, Lumiar e 

Ameixoeira) e de promover um serviço de proximidade. 
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Figura 99 – Serviço de TC proposto para a Alta de Lisboa 

 

Fonte: TIS.PT 

 

A nível global, o serviço de TCSP proposto tem a si associado os seguintes indicadores de serviço: 

• O percurso entre a Rotunda Norte da Alta de Lisboa e a Estação de Entrecampos passará a demorar  

cerca de 12 ou 16 minutos, dependendo da alternativa de percurso adoptada (ligação directa ao 

Campo Grande ou serviço ao longo do Bairro de Alvalade, respectivamente); 
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• A circulação em transporte colectivo entre as rotundas do Eixo Central demorará cerca de 3 minutos, 

o que, numa lógica de serviço interno à Alta de Lisboa compete directamente com a alternativa de 

serviço em ML uma vez que o eléctrico rápido / metro ligeiro não tem a si associado tempos de 

acesso da via pública ao cais de embarque; 

• Cerca de 71% do total da população residente na Alta de Lisboa encontra-se a menos de 400 metros 

de uma estação de TCSP ou do ML (da linha Amarela já existente), o que reflecte uma cobertura de 

elevada qualidade; 

• Considerando também o serviço de autocarro, observa-se que 98% da população se encontra a 

menos de 200 metros de uma linha de TC. 
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D. GESTÃO DO ESTACIONAMENTO NA ALTA DE LISBOA 

 

15 ENQUADRAMENTO 

A análise do sistema de estacionamento na zona de intervenção do PUAL foi realizada segundo duas 

perspectivas diferenciadas de acordo com o grau de consolidação urbanística do tecido urbano: 

• Zona Sul e a parte oeste da zona Centro – Dado o grau de consolidação urbanística destas zonas, 

não serão apresentadas propostas relativas ao dimensionamento da oferta de estacionamento. Pelo 

contrário, considera-se que estas zonas deverão ser abrangidas pelas medidas de gestão do 

estacionamento que se propõe para o restante território da Alta de Lisboa. 

• Zonas de desenvolvimento urbanístico não consolidado (zonas Centro e Norte da Alta de Lisboa, e 

metade da Malha 1), para as quais o grau de liberdade de intervenção é ainda elevado, sendo 

analisado o comportamento do sistema de estacionamento no futuro com base naquelas que serão a 

estimativa de oferta e procura de estacionamento. 

Uma vez que a parte de caracterização do estacionamento na zona consolidada já foi apresentada, de 

seguida analisa-se o comportamento do sistema de estacionamento para a área não consolidada, sendo 

posteriormente apresentadas propostas referentes à gestão do estacionamento para toda a área de 

intervenção do PUAL 

 

Para o dimensionamento da oferta de estacionamento é fundamental  recorrer ao regulamento do PUAL 

(e respectiva planta da rede viária) e, em todas as questões em que este é omisso, ao actual regulamento 

do PDM de Lisboa, (à presente data, o de 1994). 

 

Em relação ao estacionamento na Alta de Lisboa, o regulamento do PUAL específica: 

• O nível de oferta de estacionamento público nas vias principais do Plano, mas não de uma forma 

inequívoca, uma vez que permite a existência de variações importantes na oferta, dado serem 

admitidas diferentes tipologias de estacionamento para uma mesma via (por exemplo, em algumas 

vias é permitida a implantação de estacionamento longitudinal ou oblíquo, o que introduz 

importantes variações na oferta); 

• A possibilidade de existência de estacionamento no interior das malhas, sendo definido, para cada 

uma delas, uma área global a afectar à rede viária e estacionamento complementares. Porém, 
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também esta definição não é determinística, dado que não é explicitado qual a repartição desta área 

para estacionamento e para rede viária, o que dificulta consideravelmente o cálculo (ainda que 

grosseiro) de lugares a considerar (num ponto de vista de aplicação directa de um regulamento). 

Constata-se igualmente que as dotações de áreas para vias e estacionamento complementar não 

reflectem nenhuma relação de proporcionalidade relativamente à intensidade da edificação prevista 

em cada uma das malhas11, seguindo antes critérios de desenho urbano, tipo de via e 

desenho / configuração de malha. 

 

Dada a elevada heterogeneidade de situações verificadas, quer em termos de consolidação de malhas 

urbanas, quer em termos de informação conhecida, adoptou-se a seguinte abordagem para desenvolver 

o capítulo do estacionamento: 

• Definição de conceitos aplicados; 

• Cenário de referência; 

• Estacionamento privado; 

• Estacionamento de acesso público; 

• Estimativa de estacionamento de acesso público; 

• Regras de gestão recomendadas. 

Para todos estes pontos foi necessário admitir alguns pressupostos que serão identificados ao longo do 

estudo juntamente com breves descrições metodológicas dos trabalhos apresentados. 

 

Toda a análise foi realizada tendo como unidade mínima de desagregação a Malha ou o quarteirão nos 

casos de implantação de equipamentos de média ou grande dimensão (e.g., escolas, equipamentos 

desportivos). No corpo do presente estudo são apresentados valores agregados para a Alta de Lisboa, 

remetendo-se para anexo as tabelas detalhadas com a informação por malha (ou zona). As zonas 

consideradas encontram-se esquematizadas na  Figura 100.  

 

                                                           

11 Foram ensaiadas várias relações entre os dados de uso do solo disponível e a oferta de estacionamento existente / prevista, 

não resultando nenhuma relação coerente entre usos do solo e dotações de estacionamento e rede viária complementar. 
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 Figura 100 – Zonas consideradas para análise de estacionamento 

 
Fonte: Tratamento TIS.PT; Cartografia UPAL 

 

Conforme se constata da análise da figura anterior foram identificados dois tipos de situações:  

1. Zonas com oferta conhecida (a amarelo na figura): zonas para as quais é conhecida, pelo menos 

parcialmente, a informação final quanto aos usos do solo e à oferta de estacionamento a 

considerar; e finalmente 

2. Zonas com oferta a definir (a verde): zonas para as quais ainda não existe um programa 

urbanístico definido. Para estas vai ser considerado o estipulado no regulamento do PUAL.  

As restantes zonas não foram consideradas na presente análise. Entre estas incluem-se as zonas 

consolidadas na área Sul da Alta de Lisboa, as zonas relativas ao centro de distribuição de mercadorias 

(cujo layout e definição de usos carece de um estudo próprio) e, ainda a zona das Galinheiras, 

correspondente à malha antiga da cidade que está em vias de recuperação urbana. 

 

16 CONCEITOS E REGULAMENTAÇÃO APLICÁVEL 

Antes de se passar a apresentar a proposta de gestão de estacionamento, é fundamental descrever os 

principais conceitos utilizados no decorrer deste capítulo. Estes conceitos são muito relevantes para a 

utilização dos regulamentos quer do PDM quer do PUAL, dado que clarificam a forma como estes 

deverão ser utilizados: 
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• Espaço Público: Espaço de propriedade pública, de livre acesso a qualquer cidadão, que pode ser 

ou não tarifado; 

• Espaço Privado: Espaço de propriedade privada, de acesso livre ou condicionado, que pode ser ou 

tarifado; 

• Estacionamento de Acesso Público: Estacionamento de propriedade pública ou privada, acessível 

por qualquer condutor sem restrições horárias, eventualmente mediante o pagamento de uma taxa 

ou tarifa; 

• Estacionamento de Acesso Privado: Estacionamento em propriedade privada, reservado a 

utilizadores específicos; 

• Estacionamento Complementar: Estacionamento previsto no PUAL, no interior das malhas, para o 

qual foi reservada uma área de terreno indicativa (artigo 27º do PUAL). Ou seja, efectivamente não é 

estabelecido qualquer tecto máximo ou mínimo para esta oferta de estacionamento; 

• Estacionamento de Longa Duração: Estacionamento de veículos por períodos de permanência 

iguais ou superiores as 3 horas; 

• Estacionamento de Curta Duração: Estacionamento de veículos por períodos de permanência 

inferiores a 3horas; 

• Parcela: Lote de terreno, não resultante de operação de loteamento, marginada por via pública e 

susceptível de construção; 

• Lote: Área de terreno, marginada por arruamento, destinada à construção, resultante de uma 

operação de loteamento licenciada nos termos da legislação em vigor. 

 

Relativamente à aplicação dos instrumentos legais em vigor para a Alta de Lisboa, tal como já foi referido, 

foi aplicado o disposto no regulamento do PDM em todas as questões em que o regulamento do PUAL é 

omisso, o que implicou o cruzamento da informação dos dois regulamentos com o objectivo de definir o 

âmbito de aplicação de cada um deles. Deste processo concluí-se que:  

• O artigo 115º do PDM de Lisboa, define que, em qualquer loteamento se deverá criar 1 lugar de 

estacionamento por cada 100m2 de construção no espaços exteriores aos lotes, devendo essas 

áreas ser integradas em domínio municipal. Considerando a Alta de Lisboa como uma operação de 

loteamento, da qual resultam para as diversas malhas diferentes lotes de construção, o 

empreendimento estaria ao abrigo do artigo 115º. Porém, o PUAL define no seu capítulo 3º uma 

oferta de estacionamento para a Via Pública. Dado que o PUAL foi rectificado numa resolução do 
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concelho de ministros datada de 1998, é legítimo admitir que o artigo 115º do PDM não se aplica à 

Alta de Lisboa12; 

• Uma vez que o PUAL é omisso no que respeita à oferta de estacionamento a considerar por tipo de 

uso do solo no interior do lote ou parcela, optou-se pela aplicação do PDM de Lisboa, artigos 106º a 

114º;  

• O artigo 106º define uma oferta mínima de estacionamento no interior do lote para os edifícios de 

habitação, oferta essa que é de acesso privado e reservado aos residentes. Refira-se que o actual 

PDM não estabelece um limiar máximo de oferta de estacionamento de acesso privado, mas a 

limitação do número de lugares de estacionamento privado em função da oferta de transportes 

colectivos está a ser contemplado no processo de revisão do novo PDM. 

• Os artigos 107º e 109º do PDM definem a oferta mínima de estacionamento no lote para comércio e 

serviços. Mais uma vez, não são definido máximos para esta oferta, sendo os índices apresentados 

muito generosos. Apesar de não estar claramente definido, é entender da equipa técnica que estes 

valores de oferta privada, tanto possam ser relativos a oferta de acesso público ou de acesso 

privado, devendo, no entanto, existir sempre uma parcela para o estacionamento de acesso privado 

de longa duração; 

• O artigo 108º do PDM não é aplicado no presente estudo, dado que este estabelece que para áreas 

destinadas a comércio grossista seja realizado sempre um estudo de tráfego e transportes, à 

semelhança do realizado para o Centro Comercial da Malha 5 e para o Centro de Distribuição de 

Mercadorias. Também o artigo 110º não é aplicável uma vez que se refere ao uso industrial, o qual 

não está previsto no PUAL; 

• O artigo 111º deverá ser aplicado sempre que existam salas de uso público. Recomenda-se que o 

estudo de caracterização mencionado neste artigo seja sempre requerido ao promotor, ainda que 

este possa vir a negar a sua realização no caso de espaços com capacidade inferior a 250 pessoas. 

À data de realização deste estudo não é possível à equipa considerar se este artigo vai ou não ter 

aplicação na Alta de Lisboa. Porém, sempre que estejam previstas salas de uso público, deverá ser 

determinado com prudência a forma como os lugares de estacionamento a si associados são 

disponibilizados, uma vez que o  PDM não define se os lugares deverão ser disponibilizados no lote, 

ou em espaço de acesso público; 

É interpretação da equipa técnica que, a menos que o estudo de caracterização determine a 

existência de folga de estacionamento na envolvente das salas de uso público após consolidação da 

                                                           

12 Esta interpretação é realizada num ponto de vista estritamente técnico do lado dos transportes, não devendo ser considerada 

como um parecer jurídico sobre esta matéria, uma vez que não é essa a área de competência da TIS.PT.  
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malha urbana, a oferta de estacionamento deverá ser realizado em espaço privado, garantindo-se 

uma repartição de 90% de acesso público e de 10% de acesso privado para estacionamento de 

longa duração. Em qualquer dos casos, o estacionamento de longa duração deverá ser considerado 

em espaço privado; 

• O artigo 112º, relativo ao uso hoteleiro, define a oferta de um lugar de estacionamento por cada 

cinco quartos e ainda a necessidade de prever estacionamento para pesados de passageiros, em 

ambos os casos no interior da parcela ou lote. Apesar de se recomendar o cumprimento do 

regulamento do PDM, este não específica se os lugares são de acesso privado ou de acesso 

público, pelo que existe margem de manobra para definir o tipo de oferta que venha a ser 

considerada; 

• O artigo 113º, referente a equipamentos colectivos, define a oferta mínima de estacionamento a 

considerar (1 lugar por cada 100 m2 de superfície de pavimento), não sendo, uma vez mais, 

definidas as características do lugar. No entender desta equipa, e para o grau de conhecimento 

actual13, a dotação mínima de lugares parece adequada, porém deverá ser desagregada em 

estacionamento de acesso privado e em estacionamento de acesso público, devendo este último ser 

considerado em espaço público; 

• O artigo 114º não foi aplicado na realização do presente estudo, mas terá de ser considerado 

sempre que se prevejam para a Alta de Lisboa os usos nele descritos. 

 

17 CENÁRIO DE REFERÊNCIA 

Quer do lado dos usos do solo, quer do lado das infra-estruturas de transporte ainda não são conhecidos 

todos os dados relativamente à concretização do PUAL. Esta situação é normal dado que o regulamento 

somente estabelece os grandes números do plano, deixando margem de manobra para que, no âmbito 

dos diferentes projectos de loteamento ou planos de pormenor, se defina a solução arquitectónica e de 

espaço urbano final. Como consequência, para efeitos das análises realizadas foi necessário distinguir 

dois tipos de zonas: 

• Zonas consolidadas ou com projecto conhecido e para as quais já existe alguma informação mais 

detalhada sobre a solução final; e, 

                                                           

13 No caso dos grandes equipamentos previstos no PUAL não é conhecido qual a sua utilização futura, o mesmo acontece com a 

definição da capacidade de alguns recintos desportivos. Recomenda-se que, no caso de grandes equipamentos e dos grandes 

campos de jogos, seja efectuado, à semelhança das salas de uso público, um estudo de caracterização de estacionamento, ou 

mesmo um estudo de tráfego e transportes se a dimensão o justificar. 
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• Zonas cuja única informação conhecida é a constante do regulamento do PUAL e dos elementos que 

o acompanham. 

 

Independentemente do nível de consolidação urbanística das zonas foram considerados vários 

pressupostos, os quais traduzem os resultados directos da fase de caracterização e diagnóstico ou 

correspondem ao tratamento de informação disponibilizada pela UPAL: 

• Pressupostos globais: 

o Repartição de Usos do Solo na Categoria Comércio e Serviços: 20% Comércio, 80% 

Serviços; 

o Taxa de motorização da população: 600 veíc. / 1.000 hab. para o segmento de venda livre 

e 300 veíc. / 1.000 hab em empreendimentos PER. Para este último segmento, o valor 

considerado significa um acréscimo significativo face ao apurado nos trabalhos de campo 

(na ordem dos 200 veíc. / 1.000 hab), decorrente da expectativa de evolução social e da 

melhoria das condições de vida dos seus habitantes; 

o Área média de fogos: 130m2 em empreendimentos Venda Livre, 95m2 em 

empreendimentos PER; 

o Repartição de tipologia dos fogos de venda livre: 

 

Quadro 15 – Repartição de tipologia dos fogos de venda livre 

Tipologia % Considerada14 

T0 e T1 20% 

T2 30% 

T3 30% 

T4 15% 

T5 ou superior 5% 

Fonte: Informação UPAL15; tratamento TIS.PT 

 

o Dimensão do média do agregado familiar: 2,9 habitantes em empreendimentos de Venda 

Livre e 3,3 habitantes em empreendimentos PER; 

o O estacionamento de longa duração deverá sempre ser satisfeito dentro dos edifícios, e por 

isso, as necessidades de estacionamento de acesso público geradas não incluem o 

                                                           

14 Estas percentagens referem-se ao total de fogos estimado para a malha 

15 A UPAL disponibilizou informação relativa a nove das malhas da Alta de Lisboa 
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estacionamento de longa duração. Este cenário é admissível uma vez que mesmo para os 

empreendimentos já existentes, a adopção dos parâmetros mínimos estabelecidos no actual 

PDM para estacionamento de apoio às funções de comércio e serviços é suficiente para 

assegurar as necessidades de estacionamento de longa duração; 

o A área de equipamentos considerada por malha resulta de uma distribuição uniforme das 

áreas previstas no PUAL de acordo com a localização definida pelo mesmo regulamento. 

• Pressupostos considerados nas Zonas Consolidadas ou em fase de construção: 

o Sempre que disponível, foi considerado o número de fogos indicados na folha 2 do desenho 

nº C-01-1464 fornecido pela UPAL. No caso da informação ser somente parcial, foi 

considerado o diferencial de área de habitação que levaria a atingir o máximo de construção 

permitido no PUAL; 

o Dado o desconhecimento do critério adoptado no cálculo do estacionamento privado dos 

lotes, nomeadamente em matéria de estacionamento de acesso privado para residentes, 

foram considerados dois cenários distintos para as malhas já consolidadas. A definição dos 

parâmetros para cada um dos cenários baseou-se em informações obtidas junto da UPAL e 

da SGAL relativamente à oferta de estacionamento privado. Regra geral, a adopção dos 

parâmetros do cenário A ou B estava dependente, essencialmente, da gama do 

empreendimento, sendo que na maior parte das malhas foram cumpridos os mínimos do 

PDM; 

 

Quadro 16 –  Cenários de oferta de estacionamento privativo para residentes considerados 

Tipologia  
do fogo 

Nº de Lugares 
CENÁRIO A 

Nº de Lugares 
CENÁRIO B 

T0 ou T1 1 1 

T2 1 1 

T3 1,316 2 

T4 2 2 

T5 ou superior 2 2 

Fonte: TIS.PT 

 

o A oferta de estacionamento nas vias principais e de estacionamento complementar foi 

contabilizada a partir dos elementos fornecidos pela UPAL, nomeadamente das peças 

                                                           

16 A adopção do valor 1,3 resulta de se admitir que 30% dos T3 na Alta de Lisboa terão mais de 150m2 e portanto a oferta 

mínima de estacionamento a considerar nesses casos é de 2 lugares. 
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desenhadas. Não foi considerada a oferta dos silos automóveis para estacionamento 

público uma vez que estes silos estão actualmente selados. 

• Pressupostos adoptados nas Zonas de Expansão Futura: 

o Foi sempre considerado a área máxima de construção prevista no UPAL, quer de habitação, 

quer de comércio e serviços; 

o Para as zonas onde não se encontra definido o estacionamento na via pública, foi efectuado 

uma estimativa baseada na informação relativa às áreas de implantação do estacionamento 

na Alta de Lisboa ao longo da rede viária principal.  

 

18 ESTACIONAMENTO PRIVADO 

Dado que as dotações de estacionamento privado só dependem do disposto no actual regulamento do 

PDM de Lisboa, e uma vez explicada a sua interpretação, passa a ser possível calcular o total de lugares 

necessários para cada um dos usos e sistematizar as recomendações a efectuar. Naturalmente que estas 

recomendações só têm efeito para os projectos de loteamento que venham a ser avaliados a partir desta 

data, não tendo efeito sobre os projectos já aprovados. 

 

18.1 RESIDENTES 

A dotação de lugares privados para residentes tem um importante impacte na oferta da via pública, uma 

vez que o excedente entre o número de veículos possúidos pelos agregados familiares e a capacidade de 

estacionamento em garagem de que estes dispõem, se traduzirá na ocupação dos lugares de 

estacionamento na via pública. 

 

Por essa razão, recomenda-se que sejam adoptadas as capitações de estacionamento mínimas impostas 

pelo PDM de Lisboa para o estacionamento dos residentes, apenas ressalvando a necessidade de dotar 

as tipologias T3 de 2 lugares de estacionamento, mesmo quando os fogos tenham áreas inferiores a 150 

m2, e tanto mais porque a taxa de motorização média dos habitantes da Alta de Lisboa é mais elevada do 

que para a média da cidade (500 veíc. / 1.000 hab. vs 280 veíc. / 1.000 hab.). Na prática, isso significa a 

adopção da configuração  apontada no cenário B , ou seja: 
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Quadro 17 –  Dotações propostas para o estacionamento privativo  

Tipologia Nº de Lugares  

T1 e T0 1 

T2 1 

T3 2 

T4 2 

T5 ou superior 2 

Fonte: TIS.PT 

 

Note-se que, conforme o regulamento do actual PDM de Lisboa, qualquer fogo com mais de 150 m2 

deverá possuir dois lugares de estacionamento, critério que deverá ser aplicado na tabela anterior nos 

casos em que fogos com tipologias inferiores ao T3 tenham uma área prevista acima desse valor. O 

cálculo da oferta baseado nas tipologias tem a fragilidade de só serem conhecidas numa fase muito 

avançada, tendo de se admitir uma distribuição do total de fogos por cada tipologia, tal como já referido. 

 

O PDM actual não define máximos de estacionamento e o regulamento do PUAL é omisso nesta matéria 

pelo que é permitido considerar dotações de estacionamento superiores às apresentadas. Tal medida 

poderá ter o efeito perverso de conduzir à sobremotorização das famílias, a qual conduzirá a uma maior 

utilização do transporte individual e, por consequência a uma maior probabilidade de ocorrência de 

congestionamento na rede viária do PUAL. Esta consideração pode parecer excessiva, uma vez que se 

está a pôr em causa o desejo individual de se adquirir o número de estacionamentos desejados. Todavia, 

tem sido demonstrado que existe uma correlação forte entre a posse do veículo e a sua utilização, uma 

vez que o somatório de todos os desejos individuais de utilização do veículo automóvel resultaria num 

nível de motorização global insustentável para a rede viária do plano. 

 

Face ao exposto, recomenda-se que não sejam ultrapassadas as dotações recomendadas, podendo-se 

admitir pontualmente a existência de alguma oferta adicional decorrente do arranjo das caves dos 

edifícios, oferta essa que poderá responder de forma moderada a necessidades adicionais pontuais.  

 

Esta proposta de dotação de lugares de estacionamento serve uma taxa de motorização média teórica de 

520 veíc. / 1.000 hab., ou seja, abaixo da taxa de motorização apurada hoje para os empreendimentos de 

Venda Livre, pelo que se assume que existirá uma procura que terá que recorrer à via pública, em 

especial durante o período nocturno.  
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Finalmente é de referir que o regulamento do actual PDM não obrigava à realização de estacionamento 

privado no interior dos edifícios dos empreendimentos PER; por essa razão, a procura de estacionamento 

por parte dos residentes deste segmento habitacional terá também que ser acautelado ao nível da oferta 

de estacionamento de acesso público. 

 

18.2 COMÉRCIO E SERVIÇOS 

O actual regulamento do PDM de Lisboa define quantitativos de estacionamento a satisfazer no interior 

da parcela quer para Edifícios de Comércio quer para Edifícios de Serviços, nomeadamente: 

 

Quadro 18 –  Dotações propostas para o estacionamento privativo  

Número de Lugares por cada 100m2 
Área total 

Comércio Serviços 

Até 500m2 2 1,5 

Mais de 500m2 3 2,5 

Fonte: TIS.PT 

 

Em qualquer dos casos não é especificado se os lugares a considerar são de acesso público ou privado. 

A interpretação livre do regulamento pode levar a situações indesejadas, nomeadamente a consideração 

da totalidade da oferta como estacionamento público, não criando a capacidade necessária de 

estacionamento para longa duração (ou vice-versa). Assim sendo, importa definir regras concretas para o 

cálculo de estacionamento de acesso privado nos lotes, podendo o restante estacionamento privado ser 

libertado para acesso público, consoante as necessidades, existindo sempre um mínimo de oferta privada 

a oferecer.  

 

Reforça-se que os valores mínimos do PDM afectos ao uso de comércio e escritórios são excessivos 

para locais com uma boa oferta de transporte colectivo onde se pretende influenciar uma repartição 

modal menos favorável ao TI, pelo que não se recomenda a aprovação de projectos com estacionamento 

superior ao mínimo do PDM para estes usos (a menos de diferenças decorrentes de acertos de projecto). 

 

A procura de estacionamento pode ser distinguida em função do tempo de permanência em longa 

duração (normalmente associados a permanências superiores a 3 horas) e de curta duração (inferiores a 

3 horas). De forma a garantir um correcto funcionamento de todo o sistema, é fundamental que seja 

possível uma efectiva rotação do estacionamento de curta duração, o que passa por promover que o 
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espaço destinado à curta duração não seja ocupado pelos veículos que ficam imobilizados por longos 

períodos. 

 

A primeira medida para garantir a existência de estacionamento de rotação no espaço público passa por 

promover uma oferta adequada de estacionamento no interior do lote para a procura de longa duração e, 

complementarmente, criar mecanismos que desincentivem (e até mesmo inviabilizem) o estacionamento 

de longa duração em espaço público. 

 

Dada a ausência de normas técnicas regulamentadas para a estimação das necessidades de 

estacionamento de longa e de curta duração, foi adoptada uma metodologia simplificada, baseada no 

caso de estudo da cidade de Lausanne, cujos parâmetros de dimensionamento se apresentam no 

Quadro 19. As recomendações adoptadas apontam para um pré-dimensionamento da oferta necessária 

de estacionamento por categoria de usos do solo, bem como por tipo de estacionamento (longa duração 

e curta duração) assente no pressuposto de que o acesso aos empreendimentos é feito na sua totalidade 

em transporte individual. 

 

Quadro 19 –  Parâmetros de pré-dimensionamento da oferta de estacionamento 

Número de Lugares por cada 100m2 
 

Longa Duração Curta Duração 

Serviços 3 1,25 

Comércio 3 4 

Fonte: Le Stationnement, École Polytechnique Fédérale de Lausanne 

 

Uma vez que este pré-dimensionamento não entra em consideração com o facto de existirem outras 

alternativas modais de acesso aos empreendimentos17, foram utilizados factores de correcção que 

incorporam as condições de oferta de transportes públicos no futuro, de circulação pedonal e da 

proximidade dos usos,  bem como as correcções decorrentes do facto de se considerar o estacionamento 

tarifado à superfície ou não. 

 

Uma das potencialidades deste método passa pela sua capacidade de incorporação de factores que 

permitem variar as necessidades de estacionamento face ao enquadramento de cada zona. Na área de 

intervenção do PUAL foi possível associar diferentes factores de correcção para cada uma das três 

                                                           

17 Mesmo numa situação hipotética de ausência de serviço de TC, há sempre a possibilidade de acesso pedonal. 



 
 

ESTUDO DE TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO PARA A ÁREA DE INTERVENÇÃO DO PUAL 136 

macro-zonas consideradas (Norte, Centro e Sul), em função das suas diferentes características no que 

respeita à mistura de usos do solo e ao serviço de transportes colectivos. 

 

Deixando de lado as necessidades de estacionamento de curta duração, a tratar noutro ponto deste 

capítulo, após a aplicação dos factores de correcção, os parâmetros de cálculo das necessidades de 

estacionamento são os seguintes: 

  

Quadro 20 –  Parâmetros de cálculo das necessidades de estacionamento de longa duração (por 100 m2 de abc) 

  Necessidades de estacionamento de Longa Duração  
  Comércio Serviços  

Norte 1,50 1,50 

Centro 1,25 1,25 

Sul 1,00 1,00 

Fonte: Le Stationnement, École Polytechnique Fédérale de Lausanne; tratamento TIS.PT 

 

Tal como seria de esperar, da aplicação da metodologia resultaram parâmetros inferiores aos originais e 

diferentes para cada zona, devido, essencialmente, à diferença prevista ao nível da oferta de transporte 

público. O cumprimento destes parâmetros deverá ser exigido em todos os projectos futuros que venham 

a ser apreciados como a oferta mínima de estacionamento de acesso privado no interior dos lotes.  

 

A diferença de oferta resultante da aplicação dos parâmetros de dimensionamento da oferta privada de 

estacionamento apontados no Quadro 20 e dos valores mínimos exigidos pelo PDM, poderá ser suprida 

quer por estacionamento de acesso privado, que por estacionamento de acesso público, situação que se 

recomenda na proximidade de zonas de maior pressão de estacionamento (zonas com maior 

percentagem de uso comercial). Naturalmente que, para o privado se sentir estimulado a colocar à 

disposição lugares de acesso público, deverá existir uma expectativa de retorno do investimento pelo que 

deverá ser rapidamente definida uma política global de estacionamento de acesso público na Alta de 

Lisboa que deixe claro a forma de gerir os espaços públicos de estacionamento. 

 

Para o dimensionamento da oferta de estacionamento de estacionamento privado defende-se a aplicação 

das seguintes regras: 

• Os lugares de acesso privativo deverão ser disponibilizados juntamente com os de estacionamento 

residencial privativo, mesmo destinando-se a funcionários / proprietários dos estabelecimentos 
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comerciais ou  escritórios, o que limitará a tentação de usar esses espaços para fins distintos 

daqueles a que se destinam; 

• Em zonas onde o balanço comércio / escritórios penda para a função comércio, o diferencial entre o 

valor recomendado entre a oferta de acesso privado e o mínimo legal de estacionamento privado 

estabelecido pelo PDM deverá ser de estacionamento de acesso público; 

• Para grandes geradores de tráfego e tal como referido no regulamento do PDM (como sejam 

estabelecimentos âncora de comércio ou clínicas de dimensão relevante), deverá ser efectuado um 

estudo de caracterização do estacionamento ou um estudo de tráfego e transportes (consoante se 

afigure adequado); 

• O número total de lugares de estacionamento deverá ser arredondado por excesso no caso do 

resultado ser decimal. 

 

18.3 EQUIPAMENTOS 

O regulamento do PDM de Lisboa não faz qualquer menção ao local onde devem ser satisfeitas as 

necessidades de estacionamento para os equipamentos, isto é, não menciona se deverão ser satisfeitas 

as necessidades dentro do lote / parcela ou nos locais de acesso público na sua envolvente. Assim 

sendo, a recomendação da TIS.PT vai no sentido de serem consideradas as necessidades de 

estacionamento de curta duração nos locais de acesso público, colocando-se os locais afectos ao 

estacionamento de longa duração no interior dos lotes, servindo esses lugares os funcionários desses 

mesmos estabelecimentos. 

 

Esta recomendação poderá colidir com alguns procedimentos tipicamente existentes como, por exemplo, 

no que toca a escolas em que o seu projecto de construção é habitualmente um projecto tipo da 

responsabilidade do Ministério da Educação. Porém a UPAL e a CML deverão tomar as diligências 

necessárias no sentido de garantir a existência destes lugares no interior da parcela ou lote afecto ao 

equipamento. Não atender a estas necessidades, e num cenário de estacionamento tarifado, resulta, ou 

na ausência de lugares de acesso reservado a funcionários dos equipamentos, ou na necessidade de 

reservar esses lugares na via pública. Naturalmente, nenhum dos dois cenários é desejável. 

 

Mantendo-se os critérios dimensionamento das necessidades de estacionamento, recomenda-se que 

seja incorporado no lote as seguintes dotações de estacionamento por cada 100m2 de construção: 
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Quadro 21 –  Repartição de estacionamento para equipamentos entre curta e longa duração (por cada 100 m2de abc) 

Equipamento Longa 
Duração Equipamento Longa 

Duração 

Grande Campo Jogos 0,2 Igreja 0,1 

Piscina ao Ar Livre 0,2 EPAL e EDP 0,1 

Act. Tempos Livres 0,1 Creche e Pré-Escolar 0,5 

Parque Infantil 0,0 Pré-Escolar e EB1 1º Ciclo 0,5 

Casa Ferramentas 0,1 Piscina Coberta 0,2 

Lar 0,5 Centro de Saúde 0,3 

Centro Dia 0,5 Centro Cultural 0,2 

Grande Equipamentos 0,5 PSP 0.5 

Pequeno Campo Jogos 0,0 Central Telefónica 0,1 

Pavilhão Polidesportivo 0,2 Centro Paroquial 0,2 

Escola Secundária 0,5 Centro de Juventude 0,2 

Escola EB123 0,5 Cantoneiro 0,1 

Escola EB1 0,5 Junta de Freguesia 0,3 

Escola EB23 0,5 Posto de Limpeza 0,1 

Mercado 0,4 Clube Socio-Cultural 0,2 

Bombeiros 0,5   

Fonte: TIS.PT 

 

No caso em que o lote não é exclusivo de um equipamento, o estacionamento relativo ao equipamento 

poderá ser oferecido no mesmo espaço que o restante estacionamento dessa malha.  

 

19 ESTACIONAMENTO DE ACESSO PÚBLICO 

Em termos de cálculo e análise do estacionamento de acesso público, importa distinguir duas abordagens 

distintas consoante se trate de situações onde já seja conhecido a solução final de oferta de 

estacionamento, e zonas onde ainda seja possível interferir sobre essa oferta: 

• No primeiro caso, as análises terão como objectivo aferir se a oferta de estacionamento prevista 

consegue satisfazer as necessidades de estacionamento de forma satisfatória; 

• No segundo caso, serão apresentadas um conjunto de regras a levar em linha de conta nos projectos 

futuros de forma a assegurar a sua sustentabilidade entre os níveis de oferta e de procura de 

estacionamento na Alta de Lisboa. 
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Naturalmente que antes de avançar para as análises referidas, é necessário perceber as necessidades 

de estacionamento, pelo que se apresenta seguidamente a metodologia de cálculo das necessidades de 

estacionamento de acesso público. 

 

19.1 CÁLCULO DAS NECESSIDADES DE ESTACIONAMENTO DE ACESSO PÚBLICO 

Dadas as diferentes características da procura de estacionamento associada a cada tipo de uso de solos, 

com diferentes períodos de intensidade ao longo do dia (procura diurna e nocturna), foram seguidas 

metodologias diferentes, tendo-se no final obtido um instrumento de dimensionamento agregado, 

baseado num elemento comum: a área bruta de construção afecta a cada uso. Apresenta-se agora passo 

a passo as considerações efectuadas. 

 

19.1.1 Uso residencial 

As necessidades de estacionamento associadas ao uso residencial em locais de acesso público são 

motivadas principalmente, pelos visitantes dos residentes e pela procura de estacionamento privativo de 

residentes não satisfeita no interior do lote, nos lugares de acesso privativo. 

 

As necessidades decorrentes da procura não satisfeita pelo estacionamento privativo explicam-se pela 

comparação dos valores referentes à oferta de estacionamento de acesso privado existente ou prevista 

para residentes e o número total de veículos de residentes estimados, resultantes dos desejos de 

motorização registados.  

 

O resultado obtido pela diferença entre a oferta e as estimativas de procura constitui de certa forma um 

minorante da procura de estacionamento na via pública associada ao uso residencial, porque, por um 

lado, não é garantido que todos os residentes com possibilidade de deixar o carro em garagem própria o 

façam (ainda que a política de estacionamento que venha ser adoptada possa desempenhar um papel 

fundamental), e por outro lado, porque os lugares de estacionamento de residentes são reservados ao 

fogo a que estão associados, o que faz com que os lugares não utilizados por um fogo também não o 

sejam por outro com uma procura de estacionamento superior à oferta que tem disponível. Porém, para 

efeitos de cálculo, admitiu-se que apenas será necessário responder a este diferencial entre a procura e a 

oferta privada. 

 

Admitindo-se a estabilização da taxa de motorização nos fogos de venda livre (600 veíc. / 1.000 hab.) e o 

aumento da motorização dos fogos PER (de 200 para 300 veíc. / 1.000 hab.), a variável com maior 
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impacte na procura de estacionamento na via pública é a oferta de lugares de acesso privado dentro dos 

lotes. Para essa oferta, consideraram-se dois comportamentos distintos: um para as zonas já existentes 

onde foi admitida a oferta mínima de estacionamento obrigatória pelo regulamento do PDM e um outro,  

para as malhas futuras, em que se considerou a capitação proposta pela TIS.PT (recorda-se que a 

diferença entre os dois cenários decorre do facto de ser recomendada a adopção sistemática de dois 

lugares por fogo de tipologia T3. 

 

Assim, e com base nos pressupostos enunciados, foi calculada a procura “excedentária” de 

estacionamento dos veículos de residentes face à oferta de estacionamento privado nos 

empreendimentos de Venda Livre, tendo-se chegado aos seguintes rácios de procura de estacionamento 

de acesso público: 

 

Quadro 22 –  Lugares de estacionamento de acesso público por cada 100 m2 de abc 

Cenário de oferta de estacionamento 
privado dos residentes  

Lugares de estacionamento de 
acesso público 

Aplicação dos Mínimos do PDM 0,30 

Aplicação dos valores propostos 0,15 

Fonte: TIS.PT 

 

No caso dos empreendimentos PER, esta procura tem valores diferentes, dado que estes 

empreendimentos não dispõem de garagens (ou dispõem, mas estas estão emparedadas), pelo que 

todas as suas necessidades de estacionamento têm de ser satisfeitas pela oferta de acesso público. 

Assim sendo, tendo em consideração a taxa de motorização estimada para os empreendimentos PER, 

bem como a dimensão média dos agregados familiares e o número total de fogos, é estimada a 

existência de 1 veículo por cada 100m2 de construção. Esta procura é considerada, na sua quase 

totalidade nas malhas existentes dado que os empreendimentos PER estão praticamente concluídos. 

 

Relativamente ao estacionamento de curta duração para visitantes da função residencial, as estimativas 

basearam-se na mesma metodologia adoptada para as necessidades de comércio e serviços, ou seja no 

caso de estudo da cidade de Lausanne. 

 

Assim, de um valor inicial de pré-dimensionamento de 0,2 lugares por cada 100m2 de área de construção, 

após a adopção dos factores de redução devidos à rede de transporte colectivo existente, bem como às 
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relações de proximidade entre os vários usos da Alta de Lisboa, este factor foi reduzido para 0,15 lugares 

por cada 100m2 de uso residencial.  

 

A redução entre o valor inicial proposto e o valor final adoptado não foi tão significativa (em termos 

relativos) como sucedeu no caso do comércio e serviços, uma vez que os visitantes dos fogos 

residenciais se concentram, essencialmente, no período nocturno, período no qual a oferta de transporte 

colectivo não é tão forte como é durante o período diurno.  

 

19.1.2 Comércio e Serviços 

Tal como mencionado no ponto relativo ao estacionamento de acesso privado, as necessidades de 

estacionamento foram estimadas segundo uma metodologia simplificada, baseada no caso de estudo da 

cidade de Lausanne. Recuperando o quadro relativo ao pré-dimensionamento, temos que: 

 
Quadro 23 –  Parâmetros de pré-dimensionamento do estacionamento de acesso público 

 Número de Lugares de Estacionamento por 100m2 

 Longa Duração Curta Duração 

Serviços 3 1,25 
Comercio 3 4 

Fonte: Le Stationnement, École Polytechnique Fédérale de Lausanne 

 

Uma vez mais, estes parâmetros foram aferidos em função dos padrões de qualidade da oferta de 

transportes públicos no futuro, das condições de circulação pedonal, da proximidade dos diferentes usos 

usos, bem como das correcções decorrentes do facto de se considerar o estacionamento tarifado à 

superfície. 

 

Dadas as diferenças de serviço de transporte público entre as três zonas da Alta de Lisboa, calcula-se 

que necessidades de estacionamento de curta duração para a Alta de Lisboa sejam as seguintes: 

 
Quadro 24 –  Necessidades de estacionamento de curta duração em espaço público (por 100m2 de abc) 

 Número de Lugares de Estacionamento de curta duração 

 Comércio Serviços 

Norte 1,35 0,70 
Centro 1,25 0,60 

Sul 1,35 0,55 

Fonte: Le Stationnement, École Polytechnique Fédérale de Lausanne; tratamento TIS.PT 
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Tal como esperado, as necessidades de estacionamento de curta duração do comércio são 

razoavelmente superiores às necessidades associadas aos serviços. Esta constatação serve de alerta 

para a mistura de usos escolhida ao nível do projecto das malhas da Alta de Lisboa, dado que se a opção 

recair para uma maior percentagem das áreas comerciais, então a pressão sobre a oferta de 

estacionamento irá aumentar, o que tem como consequência o aumento das necessidade de oferta de 

estacionamento de acesso público no período diurno. 

 

19.1.3 Equipamentos 

A oferta de estacionamento de curta duração ou acesso público para os utilizadores dos equipamentos foi 

baseada na metodologia do cálculo de estacionamento de acesso privado para este tipo de usos do solo. 

Em termos de quantitativos, as necessidades previstas são as seguintes: 

 

Quadro 25 –  Necessidades prevista de estacionamento de acesso público para equipamentos (por 100m2 de abc) 

Equipamento Curta 
Duração Equipamento Curta 

Duração 

Grande Campo Jogos 0,8 EPAL e EDP 0,9 

Piscina ao Ar Livre 0,8 Creche e Pré-Escolar 0,5 

Act. Tempos Livres 0,9 Pré-Escolar e EB1 1º Ciclo 0,5 

Parque Infantil 1,0 Piscina Coberta 0,8 

Casa Ferramentas 0,9 Centro de Saúde 0,7 

Lar 0,5 Centro Cultural 0,8 

Centro Dia 0,5 PSP 0,5 

Grande Equipamentos 0,5 Central Telefónica 0,9 

Pequeno Campo Jogos 1,0 Centro Paroquial 0,8 

Pavilhão Polidesportivo 0,8 Centro de  Juventude 0,8 

Escola Secundária 0,5 Cantoneiro 0,9 

Escola EB123 0,5 Junta de Freguesia 0,7 

Escola EB1 0,5 Posto de Limpeza 0,9 

Escola EB23 0,5 Clube Socio-Cultural 0,8 

Mercado 0,6 Bombeiros 0,5 

Igreja 0,9   

Fonte: PDM Lisboa, tratamento TIS.PT 

 

Reforça-se que as necessidades de estacionamento dos equipamentos com salas de espectáculos ou 

dotados de bancadas com lugares sentados podem vir a ser revistas em função das estimativas finas da 
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sua capacidade, recorrendo-se, nesses casos, a um estudo de caracterização de estacionamento, tal 

como prevê o actual PDM de Lisboa. 

 

19.1.4 Necessidades de estacionamento de acesso público 

As necessidades de estacionamento de acesso publico são dadas pela combinação das necessidades 

geradas por cada tipo de uso. Dado que as necessidades de estacionamento associadas aos diferentes 

usos se manifestam de forma diferente ao longo do dia, o cálculo das necessidades máximas de procura 

não deve ser efectuado com base na soma directa das parcelas, e sim na combinação das diversas 

componentes de procura para oos principais períodos do dia. 

 

A abordagem adoptada baseou-se no cálculo máximo das necessidades para os períodos nocturno e 

diurno, considerando os seguintes factores de concentração das necessidades de estacionamento para 

cada um dos segmentos de procura. 

 

Quadro 26 –  Necessidades máximas por período do dia e segmento de usos do solo 

Residentes 

Período 
Comercio Serviços Curta 

Duração PER Excendente 
VL 

Equip. 

Noctuno 15% 15% 100% 100% 100% 15% 

Diurno 100% 100% 30% 50% 15% 100% 

 Fonte: TIS.PT 

 

Da combinação do quadro anterior com as necessidades estimadas para cada uma das zonas da Alta de 

Lisboa, resultou o seguinte quadro de dimensionamento final: 

 

Quadro 27 –  Parâmetros para cálculo das necessidades de estacionamento de curta duração (por 100m2 de abc) 
Residentes 

Período 
Macro-Zona Comércio Serviços Curta 

Duração PER Excende
nte VL 

Equip. 

Sul 0,20 0,10 0,15 1,05 0,15 
Centro 0,20 0,10 0,15 1,05 0,15 Nocturno 
Norte 0,20 0,10 0,15 1,05 0,15 

Sul 1,35 0,55 0,05 0,50 0,00 
Centro 1,25 0,60 0,05 0,50 0,00 Diurno 
Norte 1,35 0,70 0,05 0,50 0,00 

A aplicar caso a 

caso com base 

na tabela 

específica 

Fonte: TIS.PT 
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O número de lugares a considerar para efeitos de dimensionamento da procura deverá ser o máximo de 

lugares de estacionamento obtido em cada período. Globalmente, nos casos em que o uso é 

predominantemente residencial, o pico das necessidades ocorre à noite, sendo que as malhas com uma 

maior percentagem de comércio e serviços atingirem o seu máximo de procura durante o período diurno. 

 

19.2 OFERTA 

A oferta de estacionamento foi contabilizada de forma distinta, consoante se trate de zonas consolidadas 

(ou em construção) ou de zonas ainda sem projecto urbanístico definido. Dadas as diferentes fases de 

consolidação existentes na Alta de Lisboa, a informação disponível para cálculo das dotações de 

estacionamento de acesso público está dispersa, existindo áreas onde a oferta de estacionamento já é 

conhecida com rigor (conforme o descrito na planta de coordenação do PUAL fornecida à TIS.pt18), 

enquanto que nas áreas do plano  por consolidar, apenas será possível estimar a oferta de 

estacionamento prevista. 

 

Por outro lado, a oferta de estacionamento de acesso público foi desagregada em três tipos distintos: 

• Silos automóveis de acesso público; 

• Estacionamento à superfície nas vias principais do PUAL; 

• Estacionamento à superfície complementar no interior das malhas do Plano de Urbanização. 

 

Para as zonas / malhas onde ainda não está encontrada a solução de desenho urbano foi necessário 

proceder a algumas estimativas, quer para o estacionamento nas vias principais quer para o 

estacionamento complementar. Os pontos seguintes explicitam a metodologia adoptada em cada 

estimativa. 

 

19.2.1 Levantamento da Oferta de Estacionamento Existente 

O levantamento da oferta existente passou pela simples recontagem dos lugares representados na  

planta de coordenação fornecida pela UPAL, desagregando-se a oferta pelas três categorias descritas. A 

razão pela qual se procedeu a esta recontagem face aos valores apresentados nos elementos da UPAL 

                                                           

18 Planta fornecida a 19 de Maio de 2005 
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prende-se com a necessidade de distinguir entre a oferta interior às malhas e a oferta na vias principais 

do plano. 

 

Os silos de acesso público indicados nos empreendimentos PER não foram contabilizados, uma vez que 

actualmente, estes estão selados19. Pelo contrário, os restantes silos de acesso público na área do plano 

foram contabilizados, não tendo sido considerados os silos indicados como previstos, dado que a sua 

construção ainda não foi decidida. 

 

Actualmente existem (ou estão previstos em loteamentos em construção) cerca de 9.700 lugares de 

estacionamento de acesso público na Alta de Lisboa (contabilizando a oferta de 2.000 lugares no centro 

comercial da Malha 5). 

 

19.2.2 Estimativa da oferta de estacionamento de acesso público definida pela Planta Geral da 

Rede Viária do PUAL em vias da rede Viária Principal  

No capítulo 3 do Regulamento do PUAL são definidas as características que cada um dos níveis 

hierárquicos da rede rodoviária deve respeitar e, nomeadamente, o número de vias por sentido, a largura 

dos passeios e a tipologia de estacionamento a localizar em cada tipo de via. O artigo 33º do capítulo 6 

estabelece ainda que “Os planos de pormenor ou projectos de loteamento devem definir quarteirões 

mediante a abertura de vias complementares no interior de uma área edificável (...)”. 

 

No Quadro 28 identificam-se os artigos do PUAL que definem, em função da hierarquia das vias, a 

tipologia do estacionamento a oferecer na via.  

 

                                                           

19 A forma de gerir estes espaços hoje vedados ao público será abordada no ponto referente à política de estacionamento. 
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Quadro 28 – Estacionamento de acesso público em função das características das vias 

Artigo do PUAL Hierarquia da Via Estacionamento na Via 

Eixo Central entre a 1.ª e a 2.ª rotundas 
interiores 

“b) Duas faixas de rodagem laterais de serviço 
(...), com estacionamento longitudinal num lado e 
oblíquo no lado oposto” 

Entre a rotunda/porta sul e 1.a rotunda 
interior. Não tem oferta de estacionamento Artigo 11.º 

Lanço final, de saída para a periferia, 
entre a 2.a rotunda interior e a porta 
norte (nó com o Eixo Rodoviário 
Fundamental Norte-Sul). 

“O lanço final será o mesmo das avenidas (artigo 
13.o).” 

Artigo 13.º Secções tipo das avenidas (vias 
colectoras e distribuidoras) “b) Estacionamento oblíquo em ambos os lados” 

Artigo 14.º Secções tipo das ruas (vias de 
distribuição local) 

“b) Estacionamento longitudinal ou oblíquo em 
um ou em ambos os lados” 

Artigo 15.º Outras vias (vias de acesso local) 
“O resto das vias disporão de, pelo menos, uma 
faixa em cada sentido, de 3 m, e uma ou duas 
faixas de estacionamento longitudinal ou oblíquo” 

Artigo 33.º  

Quadro n.º 4 
Rede viária e estacionamento na rede 
complementar 

Ocupação em m2 afecta a vias complementares 
e a estacionamento no interior das malhas 

Fonte: Regulamento do PUAL 

 

Posteriormente à publicação do regulamento do PUAL, foi aprovada a Planta Geral da Rede Viária , 

planta em que foram definidos os polígonos de implantação do estacionamento nas vias que definem a 

área de intervenção do PUAL. Relativamente a esta planta importa destacar algumas observações: 

i) No Eixo Central: Ao contrário do estabelecido no regulamento do PUAL, a PGRV prevê a existência 

de estacionamento perpendicular a 90º nos dois lados das vias de serviço, o que aumenta 

substancialmente a oferta de estacionamento na via pública. Dada a decisão entretanto tomada de 

retirar o estacionamento à superfície do eixo central, esta oferta será igualmente contabilizada ainda 

que venha a ser disponibilizada em parques ou silos de estacionamento; 

ii) Nas Avenidas, a PGRV admite sempre a existência de estacionamento a 90º, o que configura a 

opção de estacionamento oblíquo em que se maximiza a oferta; 

iii) Nas Vias de Distribuição Local, a opção foi no sentido de introduzir oferta de estacionamento 

oblíquo, ainda que o regulamento do PUAL admitisse também a introdução de estacionamento 

longitudinal; 

iv) Os polígonos de implantação do estacionamento desenvolvem-se ao longo de toda a frente do 

quarteirão, não sendo descontados os espaços necessários à intersecção das vias complementares 

com a rede geral, nem os espaçamentos necessários à existência de passadeiras a meio dos 

quarteirões. 
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Figura 101 – Planta da rede geral do PUAL 

 

Fonte: UPAL 

 

Do exposto nos pontos anteriores, é possível constatar que o regulamento do PUAL estabelece o 

enquadramento da oferta mínima de estacionamento nas vias exteriores às malhas, enquanto que a 

PGVR configura uma proposta de maximização desta oferta.  

 

Refira-se que num e noutro caso, a estimativa de lugares é baseada nos polígonos de implantação do 

estacionamento na PGRV, polígonos estes que não descontam os espaços necessários aos acessos das 

vias complementares nem os espaços necessários à localização das passadeiras. Por essa razão, 

mesmo os valores mínimos de oferta de estacionamento de acesso público podem ser vistos como 

majorantes, próximos do valor final da oferta. 

 

19.2.3 Estimativa da oferta de estacionamento de acesso público definida pelo PUAL no interior 

das malhas urbanas 

O regulamento do PUAL define um conjunto de parâmetros urbanísticos para as malhas urbanas, entre 

os quais a área relativa à rede viária e estacionamento complementar. Essa área é determinada por via 

da aplicação de uma percentagem sobre a área bruta da malha, não tendo qualquer relação directa com 
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a carga de usos do solo prevista para a mesma, variando essencialmente em função da geometria e 

dimensão da malha20. 

 

Porém, o mesmo regulamento explicita que o valor apontado para a área complementar é somente 

indicativo, o que significa que na prática não é obrigatória a consideração de área afecta à rede viária e 

ao estacionamento complementar. Perante esta situação, a TIS.PT recomenda que sejam calculadas as 

necessidades de estacionamento associadas à curta duração, as quais serão comparadas com a oferta 

preconizada para as vias principais do plano; nos casos, em que as necessidades são superiores a esta 

oferta, então é necessário considerar a oferta de estacionamento na rede complementar. 

 

Como se poderá constatar nos valores apresentados nas tabelas em anexo, o total de estacionamento 

que é necessário considerar na rede complementar é moderado, sendo perfeitamente compatível com os 

valores indicativos de área para estacionamento e vias complementares. No cenário de mix de comércio 

e serviços considerado (20% comércio e 80% de serviços), verifica-se que existem algumas malhas para 

as quais não é necessário considerar estacionamento complementar. 

 

Refira-se que a estimativa das necessidades de estacionamento de acesso público são sensíveis aos 

pressupostos de repartição dos usos de solo, pelo que os totais de estacionamento deverão ser revistos 

com base num conhecimento mais fino dos usos do solo, e tendo como base os valores unitários 

apresentados no Quadro 24.  

 

19.3 BALANÇO ENTRE AS NECESSIDADES E A OFERTA  DE ESTACIONAMENTO DE ACESSO PÚBLICO 

Através da comparação entre as estimativas da procura e da oferta de estacionamento de acesso 

público, é possível avaliar o desempenho do sistema de estacionamento da Alta de Lisboa. Para que tal 

seja possível, é necessário adoptar duas metodologias distintas, uma para as malhas com oferta definida, 

outra para as malhas em que a oferta ainda é apenas estimada: 

• Relativamente às malhas com oferta definida, foi considerado o cenário de maior pressão da procura 

do estacionamento dos residentes no espaço público, ou seja, o cenário de cumprimento dos 

mínimos de oferta de estacionamento privado definido no actual do PDM de Lisboa. A repartição de 

usos foi a assumida nos pressupostos já enunciados e a oferta de estacionamento de acesso público 

                                                           

20 Quanto maior é a área considerada e quanto mais próximo de 1 for a relação entre o comprimento e largura da malha, maior é 

a percentagem de área afecta ao estacionamento e rede viária complementar. 
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foi, naturalmente, a existente, englobando o estacionamento de superfície e os silos automóveis já 

construídos. 

Na avaliação do desempenho do sistema de estacionamento nas malhas existentes foi assumido 

ainda um outro pressuposto importante: foi considerado que a oferta de estacionamento dos silos 

dos PER (hoje emparedada) irá ser aproveitada para estacionamento exclusivo dos veículos dos 

habitantes desses empreendimentos. Este pressuposto permite maximizar a utilização destes 

espaços, ao mesmo tempo que permite retirar o estacionamento dos residentes PER dos espaços 

públicos, ganhando assim capacidade para o estacionamento de rotação21. Esta consideração é 

decisiva para garantir um bom desempenho das malhas onde existem empreendimentos PER; 

• Relativamente às malhas cuja oferta foi estimada, foi considerada a dotação de lugares de acesso 

privado para residentes proposta pela TIS.PT, tendo em consideração a execução dos potenciais 

máximos de construção para cada um dos usos, com uma repartição entre 20% para comércio e 

80% para serviços. Do lado da oferta de estacionamento foi considerado o cenário minorante de 

oferta de estacionamento na rede viária principal. Nas malhas em que as necessidades de 

estacionamento são mais elevadas do que a oferta na rede principal é estimada a oferta que é 

necessário assegurar ao nível da rede complementar. 

• Em ambos os cenários não foram consideradas as necessidades de estacionamento de longa 

duração para os usos de comercio, serviços e equipamentos, uma vez que essa procura deve ser 

satisfeita no interior dos lotes. Assumindo o cumprimento do PDM nas malhas já construídas, haverá 

capacidade suficiente no estacionamento privado para acomodar as necessidades estimadas. 

 

De seguida apresentam-se duas figuras com os resultados agregados referentes à comparação entre as 

necessidades e a oferta de estacionamento na rede viária principal, apresentando-se também as 

principais conclusões do balanço efectuado. Os resultados obtidos por malha são apresentados em 

anexo. 

 

                                                           

21 Face aquilo que é a repartição modal dos habitantes dos PER (2/3 das viagens em TC) é de admitir que a posse do veículo 

automóvel não signifique que este será utilizado todos os dias. Como tal, se não for garantida, uma oferta de estacionamento 

para estes veículos, estará a ser retirada capacidade de estacionamento de acesso público durante o dia, capacidade esta que 

poderá colocar em risco o bom funcionamento sistema de estacionamento neste período. 
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Figura 102 – Comparação da oferta e das necessidades de estacionamento estimadas  

 

Fonte: TIS.PT 

 

Conforme se constata para as zonas com oferta hoje definida, estima-se que não hajam problemas 

significativos de capacidade no cenário considerado. Porém, as folgas existentes são diminutas, o que 

evidencia que caso a procura de residentes PER de longa duração fosse considerada no espaço público 

(e não estivesse concentrada nos silos), o desempenho das malhas existentes poderia ser negativo. 

 

Ainda assim no cenário considerado surgem malhas em que o balanço entre a oferta e as necessidades 

de estacionamento é negativo, podendo-se constatar numa análise individual que:  

• A zona 80 (correspondente à Malha 4) corresponde a um empreendimento de gama alta, pelo que a 

oferta de estacionamento de acesso privado dever-se-á ser superior ao estabelecido como mínimo 

pelo PDM. A assumpção desta hipótese permite desde logo, considerar uma melhoria no seu 

desempenho, uma vez que o pico de procura de estacionamento naquela malha se verifica durante a 

noite; 

• A zona 26 (Malha 5 sem contar com o lote do centro comercial) tem um desempenho ligeiramente 

negativo, verificando-se o pico de procura durante o período diurno. No entanto, considerando o 
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excedente de 50022 lugares no lote do centro comercial (assim como a oferta de lugares na via H1 do 

lado do Parque das Conchas) e admitindo alguma flexibilidade de localização do estacionamento 

face ao destino final desejado leva a que não se considere relevante a carência de cerca de 60 

lugares associados a essa zona; 

• Apesar da zona 8 (Malha 14) apresentar carências relevantes, as folgas existentes na sua 

envolvente, em particular na malha 34, são suficientes para eliminar esta preocupação; 

• A zona 53 (Malha 27.1) é uma zona de moradias, à excepção da frente que confronta a malha 27.2. 

Dado que não se conhece ainda o total de fogos da malha, admite-se que possa existir um 

sobredimensionamento das necessidades, uma vez que estes fogos em moradias terão mais do que 

os 95 m2 de área de construção considerados para os fogos dos PER, o que associado a alguma 

folga existente na envolvente da malha será suficiente para mitigar as carências.  

• As restantes zonas com carências apresentam valores relativamente baixos, pelo que as folgas 

previstas nas suas envolventes são suficientes para a resolução desses problemas. 

 

Relativamente às malhas com oferta estimada, constata-se que um número significativo de malhas não 

irá necessitar de ter qualquer oferta de estacionamento complementar, pelo menos no cenário de 

considerado. Ressalva-se que este cenário é somente indicativo, devendo as necessidades finais ser 

apuradas na fase de concepção da solução arquitectónica final, sendo os resultados sensíveis ao mix de 

comércio e serviços que venha a ser concretizado; 

 

Em termos de oferta global de estacionamento de acesso público, a solução proposta permite uma 

distribuição do estacionamento proporcional á intensidade da densidade urbana instalada. De forma a 

perceber qual a distribuição da oferta, apresenta-se a figura seguinte, que não contempla a oferta de 

estacionamento em silos PER uma vez que se considerou que este estacionamento é fundamental para 

suprir as necessidades de estacionamento dos PER. 

 

                                                           

22 No estudo de tráfego realizado pela TIS.PT estimou-se uma necessidade de cerca 1.500 lugares de estacionamento, enquanto 

que na memória descritiva da Malha 5, a  capacidade descrita é de 2.000 lugares. 
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Figura 103 – Oferta de estacionamento de acesso público por malha 

 
Fonte: TIS.pt 

 

19.4 ESTACIONAMENTO DA ALTA DE LISBOA EM NÚMEROS 

O quadro seguinte apresenta os grandes indicadores em termos de estacionamento da Alta de Lisboa. 

 

Quadro 29 – Grandes números do estacionamento da Alta de Lisboa 

Oferta total de estacionamento de acesso público  16.650 Lugares 

Via pública 6.650 Lugares 

Em silos 
3.100 Lugares em Silos 

(inclui centro comercial da Malha 5) 

Oferta de estacionamento de acesso público a construir 
em malhas futuras 3.900 Lugares 

Número de lugares em silos PER 2.900 Lugares 

Folgas totais (malha a malha) 4.460 Lugares 

Défice total (malha a malha) 600 Lugares 

Número médio de lugares a construir por 100m2 de abc, 
aplicando metodologia recomendada a toda a área do PUAL 0,523 Lugares (1 Lug / 200 m2 abc) 

Fonte: TIS.PT 

                                                           

23 Depende da mistura de usos do solo considerada, pelo que não serve para efeitos de dimensionamento malha a malha. 
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E. FASEAMENTO DO DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE TRANSPORTES 

 

Todas as análises ao funcionamento do sistema de transportes reportam-se ao cenário de conclusão do 

projecto, ou seja, a um cenário em que a totalidade das infra-estruturas está construída e existe a plena 

ocupação urbanística. Esta opção metodológica decorre do facto desse horizonte temporal ser o mais 

problemático, ou seja, aquele em que o sistema de transportes está sob maior pressão. No entanto, até à 

finalização do empreendimento da Alta de Lisboa irá decorrer um período temporal que não pode ser 

ignorado e o qual deve ser analisado, mesmo que tenha a si associado um elevado grau de incerteza, 

função da real evolução da calendarização do desenvolvimento do projecto. 

 

20 CENÁRIOS TEMPORAIS ANALISADOS E CALENDARIZAÇÃO CONSIDERADA 

Tendo em conta o anteriormente referido, na presente secção é analisada evolução anual do sistema de 

transportes, com base nas seguintes premissas: 

•••• As datas para a consideração de conclusão das infra-estruturas rodoviárias têm como base a 

calendarização fornecida pela SGAL (ver Figura 104); 

•••• Uma vez que não foi fornecida a calendarização da construção urbanística, foi considerado que 

haveria uma relação entre a execução das infra-estruturas rodoviárias e a construção do edificado no 

interior das malhas envolventes, tal como apresentado na Figura 105; 

•••• A análise foi realizada numa base anual até 2009 (inclusive), uma vez que se prevê a conclusão das 

infra-estruturas rodoviárias até esse ano. Durante os anos seguintes apenas se prevê intervenções 

ao nível urbanístico, pelo que os problemas ao nível dos transportes verificados em 2010 são os 

mesmos que os previstos para a conclusão do empreendimento (e, portanto, já analisados em 

detalhe), mas numa menor escala devido à menor pressão sobre os sistemas, dado a ocupação 

urbana nos cenários intermédios ainda não ser completa; 

•••• A análise apresentada foi realizada numa lógica de avaliação dos sistemas de transporte individual e 

transporte colectivo. 
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Figura 104 – Anos de abertura ao tráfego das infra-estruturas rodoviárias  

 

Fonte: SGAL, tratamento TIS.PT 

 

Figura 105 – Infra-estruturas rodoviárias e ocupação urbanística consideradas na análise temporal realizada 

 

Fonte: SGAL, tratamento TIS.PT 
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21 AVALIAÇÕES DO DESEMPENHO DO SISTEMA DE TRANSPORTES PARA CADA HORIZONTE TEMPORAL 

Tendo em conta o referido, de seguida apresentam-se as estimativas de desempenho anuais dos 

sub-sistemas de transporte até 2009, altura em que se prevê a conclusão da construção das 

infra-estruturas de transportes. 

 

As análises de desempenho da rede de transporte individual foram baseadas em avaliações qualitativas e 

sem recurso a afectações de tráfego. Esta opção metodológica justifica-se devido ao facto de: 

• As afectações de tráfego são função das características da rede viária em análise, nomeadamente 

da velocidade de circulação e da capacidade das vias. No caso da Alta de Lisboa e nesta fase de 

desenvolvimento, todo o desempenho viário depende particularmente do desempenho do Nó de 

Calvanas, nomeadamente antes da sua conclusão. Uma vez que não se sabe como se irá articular o 

tráfego durante o período de obras, nomeadamente que ligações serão possíveis de realizar e que 

capacidade de fluidez de tráfego terão (o mais provável é virem-se a observar variações destes 

parâmetros com o decorrer das diferentes fases de execução da obra), a consideração de valores 

padrão iria condicionar toda a análise, induzindo a valores que não corresponderiam aos que se irão 

observar na realidade; 

• Adicionalmente, os resultados das afectações estariam dependentes, para cada ano em análise, do 

desenvolvimento da rede viária e da evolução da ocupação urbanística, o que não corresponde 

obrigatoriamente e de forma inequívoca à conclusão da construção das edificações. A existência de 

desvios ao programado ou de desfasamentos temporais heterogéneos entre a construção e a 

ocupação urbanística têm associados desvios à análise que podem pôr em causa os seus 

resultados. 

 

Pelas razões apresentadas, as considerações ao nível do transporte individual baseiam-se em análises 

qualitativas e decorrentes da ordenação das intervenções, podendo ser, sempre que se achar indicado, 

aprofundadas com base em faseamentos finos daquelas que serão as fases de execução da principais 

intervenções, abrangendo a informação de disponibilidade de espaço canal, das ligações existentes em 

cada fase, entre outras. 

 

Ao nível do transporte colectivo, as alterações de serviço têm sempre a si associado um certo grau de 

contestação pública uma vez que vem alterar os hábitos das pessoas (nomeadamente dos residentes na 

área). Por esta razão, é especialmente importante que o processo de alteração de serviço seja conduzido 

de forma a minimizar os incómodos à população e, consequentemente, aumentar a sua aceitação. Tendo 
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em conta o referido, foram, de uma forma genérica, respeitadas as seguintes premissas nas alterações 

propostas: 

• Em qualquer das carreiras que servem a Alta de Lisboa, não foram propostas alterações que 

viessem a ser reformuladas num ano posterior; 

• As alterações de percurso devem ser realizadas logo que estejam disponíveis as vias rodoviárias que 

lhes servem de suporte de forma a poderem ser facilmente justificadas à opinião pública, pelo menos 

ao nível do timing da sua realização; 

• Complementarmente, as adaptações que vão sendo realizadas à rede de TC devem ser 

acompanhados por um eficaz processo de marketing, através da divulgação das alterações previstas 

para o curto prazo, podendo mesmo ser distribuídos panfletos pela população ou afixados painéis 

publicitários em certos locais, nomeadamente nas próprias paragens de autocarro. 

 

21.1 ANÁLISE DO ANO DE 2007 

Na Figura 106 apresenta-se o desenvolvimento viário e urbanístico que se prevê vir a  estar concluído a 1 

de Janeiro de 2007. 

 

Figura 106 – Nível de concretização da Alta de Lisboa no início de 2007 

 

Fonte: SGAL, tratamento TIS.PT 
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Tendo em conta este cenário de concretização da rede rodoviária, a Figura 107 representa a proposta de 

rede de TC para o ano de 2007. 

 

Figura 107 – Proposta de rede de TC para o ano de 2007 

 

Fonte: TIS.PT 

 

Das figuras anteriores observa-se que: 

• Durante o ano de 2006 está previsto um significativo aumento da rede de infra-estruturas da Alta de 

Lisboa, o que tem como consequência a possibilidade de alterar também a rede de TC que a utiliza 

como suporte; 

• Relativamente ao TI, o desenvolvimento da rede vai permitir uma maior alternativa de escolhas de 

caminhos e uma melhoria das condições de circulação. Apesar das consequências identificadas 

serem desejadas, a segunda pode ter como efeito secundário uma indução do tráfego de 

atravessamento através da Alta de Lisboa, podendo mesmo deteriorar as suas condições de 

circulação; 

• Durante o ano de 2007, o ponto mais sensível da rede de TI é, sem qualquer dúvida, o Nó de 

Calvanas. De facto, a conclusão da Av. Santos e Castro vai proporcionar boas condições de 

circulação na ligação a partir da zona a norte da cidade, o que irá sobrecarregar de trânsito o Nó de 

Calvanas que estará em obras durante esse ano. Desta forma, esse ponto problemático deverá ser 

analisado detalhadamente assim que haja informação sobre a forma como os trabalhos de 
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reformulação do nó vão decorrer (nomeadamente quanto à disponibilidade de espaço canal para a 

realização das ligações necessárias e que ligações serão realmente mantidas), de forma a se poder 

proceder aos desvios de trânsito associados às diferentes fases dos trabalhos; 

• A rede de TC também sofre alterações significativas face à rede actual, de onde se destacam 

(considerando a nomenclatura actualmente utilizada): 

o Carreira 77: propõe-se o seu prolongamento do Bairro dos Sete Céus até à estação do 

ML da Ameixoeira, assim como a alteração do seu percurso de forma a passar a servir 

o Eixo Central. Para que a primeira alteração seja possível ter-se-ão de criar condições 

para a realização de um términos de carreira junto da estação do metropolitano (o que 

passa, basicamente, pela reserva de espaço para a inversão de sentido e para o 

estacionamento de autocarros), o que será possível através de um arranjo de 

superfície; 

o Carreira 1: alteração do seu percurso, passando a servir a Av. 2 e não a Av. Krus 

Abecassis. Esta alteração deve ser realizada em conjunto com o prolongamento da 

Carreira 77 de forma a que a eliminação do serviço entre a Praça D. António Ribeiro e a 

estação de ML da Ameixoeira resultante da alteração do percurso desta carreira possa 

ser compensada pelo prolongamento da Carreira 77; 

o Carreira 108: Alteração do percurso na zona da Charneca, deixando de servir o Largo 

das Amoreiras e passando a servir a R. F2. Esta alteração deverá ser executada em 

conjunto os trabalhos de realojamento em desenvolvimento nessa zona da Alta de 

Lisboa, uma vez que, com a transferência para outros bairros, se minimiza a 

contestação associada à eliminação do serviço no Largo das Amoreiras; 

o Carreira 17: não é proposta qualquer alteração do seu serviço actual. 

 

21.2 ANÁLISE DO ANO DE 2008 

A Figura 113 apresenta o nível de concretização do empreendimento para o início de 2008. 
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Figura 108 – Nível de concretização da Alta de Lisboa no início de 2008 

 

Fonte: SGAL, tratamento TIS.PT 

 

Na Figura 109 apresenta-se a proposta de rede de TC para o ano de 2008. 

 

Figura 109 – Proposta de rede de TC para o ano de 2008 

 

Fonte: TIS.PT 
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Das figuras anteriores observa-se que: 

• Durante o ano de 2007 prevê-se a execução do tramo central do Eixo Central e também do 

prolongamento a norte da R. B a partir do cruzamento com a R. 8. Mas, para além das construções 

referidas, a principal alteração está relacionada com a abertura ao tráfego rodoviário do Nó de 

Calvanas; 

• Relativamente ao TI, o Nó de Calvanas irá proporcionar uma boa articulação com a 2ª Circular e com 

o centro de Lisboa, deixando de ser um ponto delicado na fluidez de tráfego; 

• A rede de TC também irá sofrer alterações relativamente à rede do ano anterior, função da entrada 

em funcionamento das novas infra-estruturas rodoviárias: 

o Carreira 77: passa a fazer serviço ao longo do Eixo Central, da Rotunda Norte até ao 

cruzamento com a Av. Vieira da Silva; 

o Carreira 1: não se propõe qualquer alteração de serviço; 

o Carreira 108: propõe-se a utilização de parte do Eixo Central em vez da R. Victor 

Cunha Rego; 

o Carreira 17: propõe-se que passe a fazer serviço ao longo do Eixo Central, a partir da 

Rotunda Norte. 

 

21.3 ANÁLISE DO ANO DE 2009 

Na Figura 110 estão representadas as alterações viárias e urbanísticas previstas ao longo de 2008. 
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Figura 110 – Nível de concretização da Alta de Lisboa no início de 2009 

 
Fonte: SGAL, tratamento TIS.PT 

 

Tendo em conta a figura anterior, na Figura 116 apresenta-se a proposta de rede de TC para 2009. 

 

Figura 111 – Proposta de rede de TC para o ano de 2009 

 
Fonte: TIS.PT 
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Das figuras anteriores observa-se que: 

• Estima-se que no final de 2008 a rede viária principal do PUAL esteja concluída, sendo realizado ao 

longo desse ano o tramo norte do Eixo Central e a R. 10; 

• Relativamente ao TI, as alterações da rede viária vêm contribuir para o fecho da rede e para uma 

melhor fluidez de circulação, não sendo estimados problemas acrescidos face ao ano anterior. No 

entanto, propõe-se que seja realizada a desqualificação da Estrada da Torre, limitando-a a serviço 

local uma vez que já está aberta ao tráfego rodoviário a R. 10, que lhe serve de alternativa; 

• Por seu lado, a rede de TC sofrerá algumas alterações: 

o Carreira 77: não se propõe nenhuma alteração face ao ano anterior; 

o Carreira 1: propõe-se a alteração do seu percurso da Estrada da Torre para a R. 10; 

o Carreira 108: propõe-se também a alteração do seu serviço da Estrada da Torre para a 

R. 10 e, complementarmente, da Av. 2 para a Av. 3; 

o Carreira 17: uma vez que em 2009 se prevê que o tramo norte do Eixo NS esteja em 

funcionamento, propõe-se que o percurso da Carreira 17 o passe a servir a partir da 

Rotunda entre o Eixo NS e a Av. Santos e Castro, deixando de servir o Largo das 

Amoreiras; 

o Linha TCSP: estima-se que em 2009 já seja possível estar em funcionamento o serviço 

em metro ligeiro / eléctrico rápido ao longo do Eixo Central e com ligação à estação de 

ML de Entrecampos. No entanto, para que tal seja possível, o processo associado à 

sua construção deve começar o mais breve possível de forma a ser definido o seu 

traçado na zona exterior à Alta de Lisboa e, uma vez definidas as restrições físicas da 

tecnologia final (raios de curvatura, pendentes, entre outros) as poder ter em 

consideração na construção dos diferentes tramos do Eixo Central. Com a conclusão 

do tramo norte do Eixo Central passará a estar disponível a via para a circulação do 

serviço de TCSP, o que será possível após um período de testes. Tal como referido 

anteriormente, pode ser desejável o faseamento da implementação do serviço de 

TCSP, terminando numa primeira fase na Rotunda Norte do Eixo Central e somente 

com a urbanização das malhas envolventes ao tramo norte do Eixo Central, o seu 

prolongamento até próximo da Rotunda do Eixo NS com a Av. Santos e Castro (o que 

implicaria o prolongamento do serviço para um horizonte temporal posterior, mas até 

2015).  
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F. SISTEMA DE CARGAS E DESCARGAS 

 

22 ENQUADRAMENTO 

O abastecimento regular de mercadorias na cidade de Lisboa é uma preocupação tão importante como o 

transporte de pessoas, sendo, por isso, necessária a sua análise cuidada na zona de intervenção do 

PUAL. 

 

Apesar das operações de cargas e descargas na cidade de Lisboa já se encontrarem regulamentadas no 

“Regulamento de Cargas e Descargas e das Bolsas de Estacionamento para Actividades Comerciais24”, 

em muitas zonas da cidade este sistema não se encontra fiscalizado, o que se traduz muitas vezes no 

seu incumprimento, devendo existir uma preocupação constante na sua gestão e regulação, seja através 

de uma entidade interna ou externa (como a EMEL). 

 

Assim, a adopção de uma política de regulação do sistema de cargas e descargas, tem que ser analisada 

nas perspectivas do estacionamento e da circulação dos veículos que realizam as operações de cargas e 

descargas. A primeira, relacionada com o estacionamento, passa pela criação de espaços de 

estacionamento reservados a operações de cargas e descargas com duração limitada, enquanto que na 

perspectiva da circulação importa induzir a uma transferência das deslocações associadas À logística 

urbana para períodos de menor intensidade de tráfego. 

 

22.1 O ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DE CARGAS E DESCARGAS 

A opção por uma política de não regulação (ou da sua não fiscalização) introduz, muitas vezes, 

problemas na fluidez da circulação devido à ocorrência de estacionamento em segunda fila, quer devido à 

ausência de lugares reservados para esse efeito, ou pela ocupação indevida desses espaços destinados 

a operações de carga e descarga, tal como actualmente já se sente em grande parte da cidade de 

Lisboa. Assim, aconselha-se a implementação eficiente de uma política reguladora que permita a 

                                                           

24 Consideram-se zonas de cargas e descargas e bolsas de estacionamento para actividades comerciais os espaços da via 

pública compostos por um ou vários alvéolos contíguos especialmente destinados, por construção ou sinalização, à paragem de 

veículos automóveis para a realização de breves operações de carga e descarga no caso de zonas de cargas e descargas, e ao 

estacionamento de veículos de pequena dimensão usados no transporte de mercadorias no caso de bolsas de estacionamento. 
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fiscalização de lugares de estacionamento reservados a este tipo de operações, acompanhada de regras 

claras quanto aos limites de utilização desses espaços, tal como a que já se encontra em prática em 

algumas zonas da cidade de Lisboa. 

 

O “Regulamento de Cargas e Descargas e das Bolsas de Estacionamento para Actividades Comerciais”, 

que está a ser aplicado pela CML desde Julho de 2004, tem como principais características relativamente 

ao estacionamento: 

• As zonas de carga e descarga funcionam todos os dias, incluindo sábados, domingos e feriados; 

• Cada operação de carga e descarga não pode ultrapassar 30 minutos de duração; 

• O mesmo espaço pode ser utilizado, consoante o respectivo horário de funcionamento, como zona 

de carga e descarga para veículos de grande, média e pequena dimensão ou como bolsa de 

estacionamento para veículos de pequena dimensão: 

o Os veículos de pequena dimensão podem realizar operações nas zonas de carga e 

descarga das 8h às 19h e das 21h às 6h do dia seguinte, e os veículos de média dimensão 

no restante período do dia; 

o As operações de carga e descarga em vias pedonais apenas se podem efectuar das 8h às 

10h30 para veículos de pequena e média dimensão; 

o Os veículos de pequena dimensão podem estacionar nas bolsas de estacionamento para 

actividades comerciais entre as 8 e as 19 horas; 

o Os veículos de grande dimensão apenas podem efectuar operações de carga e descarga 

nas zonas de carga e descarga e se para abastecimento de hipermercados localizados em 

centros comerciais das 10h às 12h e das 21h às 23h, ou para períodos indicados em 

autorização especial. 

Relativamente às operações de cargas e descargas excepcionais, que não cumpram os critérios 

anteriores, a sua realização depende de autorização prévia da CML, a qual deve indicar o período para a 

realização da mesma, os lugares onde será feito o estacionamento e o percurso até ao ponto de 

estacionamento. 

 

Este regulamento aplicado pela CML, assenta num princípio fundamental: os lugares reservados para 

cargas e descargas não são afectos a nenhum estabelecimento em particular, mas sim à função de 

cargas e descargas. A criação de lugares de cargas e descargas afectos a um estabelecimento em 

particular significa, na prática, que estes lugares eram utilizados pelo proprietário ou funcionário desses 

estabelecimentos, sendo, por isso, de evitar. 
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22.2 A CIRCULAÇÃO RODOVIÁRIA DOS VEÍCULOS DE CARGAS E DESCARGAS 

Tal como no caso do estacionamento, ao nível da circulação viária dos veículos de mercadorias também 

deve ser aplicada uma política de regulação, que deve incidir sobretudo nos veículos de grande 

dimensão. De facto, a regulamentação existente é mais limitadora a este tipo de veículos, tanto por estes 

exigirem dimensionamento viário adequado como por produzirem externalidades significativas ao nível da 

fluidez de trânsito, ruído e desgaste de pavimento. 

 

Segundo o “Regulamento de Cargas e Descargas e das Bolsas de Estacionamento para Actividades 

Comerciais”, os veículos de grandes dimensões não podem circular a qualquer hora e em qualquer via da 

cidade: 

• Os veículos de pequena e média dimensão poderão circular na rede primária, secundária e terciária 

sem qualquer limitação horária; 

• Os veículos de grande dimensão não poderão circular na rede secundária e terciária, ou em vias 

pedonais, salvo autorização ou se a circulação visar o abastecimento de hipermercados localizados 

em centros comerciais, no período das 10 às 12 horas e das 21 às 23 horas. 

 

No entanto, a transferência das operações de carga e descarga para períodos específicos do dia tem 

como implicações negativas o facto de aumentar os custos associados à distribuição, sendo esse 

aumento particularmente grave no caso de estabelecimentos de comércio a retalho de pequena 

dimensão. A experiência portuguesa revela também que, devido à falta de fiscalização, este tipo de 

medidas tem sido bastante difícil de implementar de forma rigorosa, pelo que se referencia novamente a 

necessidade de existência de uma entidade reguladora do sistema, que seja capaz de implementar 

tecnologias automáticas de controlo das operações logísticas. 

 

23 ANÁLISE DO SISTEMA DE CARGAS E DESCARGAS NA ZONA DE INTERVENÇÃO DO PUAL 

23.1 AO NÍVEL DO ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS 

Como foi referido, as operações de estacionamento e circulação do sistema de cargas e descargas 

encontram-se já regulamentadas na cidade de Lisboa, sendo esta a regulamentação que tem de ser 

aplicada à zona de intervenção do PUAL. Para além desta regulamentação, será necessário considerar 

as deliberações que venham a ser definidas em sede do PDM (que se encontra em revisão), uma vez 

que na versão actualmente em discussão estão previstas obrigações mínimas de dotação de espaços 

próprios para cargas e descargas afectos a estabelecimentos construídos de raiz, sujeitos a obras de 
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reabilitação profunda, ou ainda a mudanças de uso. Estes valores variam consoante o uso do 

estabelecimento e a área de superfície útil acessível ao público25, estando estabelecido serem 

necessários os seguintes lugares de estacionamento em função da área de construção destinada a 

actividades comerciais: 

• Entre 600 m2 a 1 500 m2 – 1 lugar; 

• Entre 1 500 e 2 500 m2 – 2 lugares; 

• Por cada 2 500 m2 adicionais (ou fracção) – 1 lugar adicional. 

 

Na prática, estes lugares de estacionamento devem ser disponibilizados na via segundo as áreas dos 

estabelecimentos existentes por frentes de quarteirão. No entanto, como a informação disponível não é 

suficientemente precisa (ao nível da frente de quarteirão), a análise será feita à malha urbana, onde 

existe referência à dimensão da área comercial existente e prevista. Na Figura 112 encontra-se 

apresentada a estimativa dos lugares necessários em cada malha, lugares esses que foram estimados 

em função da sua área comercial, não estando incluído na análise o centro comercial da Malha 5 nem as 

malhas referentes ao centro de distribuição de mercadorias. 

 

Figura 112 – Lugares de estacionamento necessários às operações de carga e descarga 

 
Fonte: TIS.PT 

                                                           

25 Dimensões mínimas do lugar: largura 3 m, comprimento 8 m. Caso sejam exigidos 2 ou 3 lugares a altura mínima do acesso 

deverá ser de 3,7 metros. Caso sejam exigidos mais de 3 lugares a altura mínima deverá ser de 4,7 metros com uma pendente 

máxima de 12% na rampa de acesso. Dimensões mínimas da largura da rampa: 3 metros. 
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Como se pode verificar pela figura anterior, as zonas onde existe maior necessidade de existência de 

lugares de estacionamento destinados a operações de carga e descarga são as malhas 1 e 30 devido à 

grande densidade de pequeno comércio que englobam. Como era de prever pelo seu carácter comercial, 

verifica-se também que todas as malhas junto ao eixo central necessitam de lugares de carga e 

descarga. No total, serão necessários cerca de 120 lugares. 

 

Apesar da não consideração do centro comercial e do centro de distribuição de mercadorias ao nível dos 

lugares de cargas e descargas necessários (pela sua importância, estes espaços comerciais e de 

logística têm lugares de para cargas e descargas no interior do lote), devido ao significativo volume de 

tráfego associado a operações logísticas gerado por estes equipamentos devem ser analisadas as suas 

externalidades ao nível da circulação de veículos.  

 

23.2 AO NÍVEL DA CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS 

A circulação dos veículos de cargas e descargas deve ser realizada preferencialmente pelas vias 

envolventes à zona de intervenção do PUAL, principalmente no que diz respeito a veículos de grandes 

dimensões. Tendo em conta o referido, na Figura 113 apresentam-se os percursos preferenciais a ter em 

conta no acesso a estes pólos logísticos, segundo a caracterização hierárquica da rede viária. 

 

Figura 113 – Acessibilidade de veículos de mercadorias no abastecimento do centro comercial da Malha 5 e do CDM 

 
Fonte: TIS.PT 
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Tal como se pode observar pela figura anterior, procurou-se que a acessibilidade aos principais pólos 

logísticos se efectue pelo percurso mais curto e apoiado na rede viária primária. Ou seja, em direcção à 

Av. Santos e Castro, para os casos do centro comercial da Malha 5 e para o Centro de Distribuição de 

Mercadorias. No entanto, ao adoptar esta medida é necessário ter em atenção o seguinte: 

• O acesso dos veículos de distribuição de mercadorias ao centro comercial da Malha 5 apenas se 

efectua pela Rua H1; 

• As entradas no centro comercial, independentemente de quem venha de Norte ou Sul da Av. Santos 

e Castro, são directas e sem conflitos de tráfego; 

• Já as saídas ao mesmo centro não são tão directas, havendo a necessidade de: 

o Colocação de semaforização no cruzamento da via de acesso ao centro comercial (para os 

veículos de distribuição de mercadorias) com a Rua H1, de modo a serem possíveis as 

viragens à esquerda para os veículos que saem do centro comercial; 

o Os veículos com direcção ao Sul da cidade dirigirem-se à rotunda Norte da Av. Santos e 

Castro e aí inverterem o sentido de circulação, uma vez que não existem viragens a Sul 

directas entre a Rua H1 e a Av. Santos e Castro; 

o Proibição da circulação no Eixo Central e nos acessos ao Eixo Norte-Sul pelo interior da 

zona de intervenção. Estas proibições devem ser devidamente fiscalizadas pela entidade 

reguladora do sistema, uma vez que existirá a tendência dos veículos com direcção ao Sul 

da cidade seguirem o percurso mais curto; 

• O acesso ao centro de distribuição de mercadorias deve-se realizar através da Av. Santos e Castro, 

sendo as entradas efectuadas pelos dois acessos localizados na Rua B; 

• Ao nível das saídas, o edificado Sul deve ter uma saída para a R. 8, no sentido da Av. Santos e 

Castro. Por seu lado, a saída do edificado Norte dever-se-á localizar na Rua B, onde deverá também 

existir um ramal de ligação à Av. Santos e Castro no sentido Norte – Sul, enquanto as deslocações 

com destino a Norte deverão inverter o sentido na rotunda Norte da Av. Santos e Castro (ver a Figura 

113). 

 

23.3 O CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERCADORIAS 

Apesar do CDM estar mais relacionado com as operações logísticas e não tanto com as operações de 

cargas e descargas propriamente ditas, a sua localização na zona de intervenção do PUAL justifica olhar 

para o papel que este poderá desempenhar, quer em relação à Alta de Lisboa, quer relativamente às 

cadeias logísticas da AML. 
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Embora não exista ainda uma Rede Nacional de Plataformas Logísticas, está já planeada a 

implementação do Centro de Transportes de Mercadorias de Lisboa, prevendo-se a construção de 

diversos núcleos de actividades logísticas, entre eles o Centro Logístico de Transportes de Mercadorias 

de Lisboa (CLTML), ou seja, o Centro de Distribuição de Mercadorias contemplado no PUAL.  

Relativamente ao CDM, importará responder a um conjunto de questões que se consideram críticas, 

designadamente: 

• A articulação com os restantes níveis da rede de plataformas logísticas nacionais e internacionais 

(existentes e previstas), numa perspectiva de cadeias logísticas intermodais integradas e, avaliação 

dos impactes associados expectáveis, nomeadamente em termos de atracção/geração de veículos 

pesados; 

• O modelo de negócio associado a esta infra-estrutura, nomeadamente às questões relacionadas com 

o seu financiamento e exploração; bem como os mecanismos de atracção/ fixação de empresas no 

CLTML (tipicamente estas questões são as responsáveis pelo menor sucesso deste tipo de infra-

estrutura); 

• A adaptação do CLTML ao novo quadro regulamentar de logística urbana na cidade de Lisboa 

(desenvolvimento da operação de distribuição capilar em meio urbano - last mile - equacionando as 

novas restrições em termos de dimensões de veículos; horários de abastecimento e uso de 

equipamento electrónico). 
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G. SISTEMA DE MOBILIDADE PEDONAL 

 

24 ENQUADRAMENTO 

No que diz respeito ao planeamento dirigido para a mobilidade pedonal na cidade de Lisboa, e à provisão 

das infra-estruturas associadas, as últimas décadas caracterizaram-se pelo desaproveitamento 

generalizado do potencial deste modo no sistema de mobilidade da cidade. Com efeito, os esforços 

empreendidos no sentido de melhorar o sistema de transportes na cidade de Lisboa, com decisões 

tomadas no âmbito da gestão e melhoria do tráfego, motivadas pelo desejo de aumentar a curto prazo a 

velocidade de circulação do transporte motorizado e reduzir o congestionamento, resultaram demasiadas 

vezes na degradação das condições de qualidade e segurança com que os peões se deslocam. 

 

Neste contexto, e uma vez que na zona de intervenção do PUAL se está a construir um sistema de 

circulação praticamente de raiz deve-se, contrariamente ao que se tem passado na cidade de Lisboa nas 

últimas décadas, ter em atenção o dimensionamento da rede pedonal na convivência com os outros 

modos. 

 

Assim, ao se entender por rede pedonal o conjunto de percursos destinados à circulação e estadia dos 

peões, esta é constituída por: 

• Passeios e praças, onde o peão se deve poder deslocar livremente, em boas condições de conforto 

e segurança, sem riscos de colisão com automóveis ou outros obstáculos; 

• Atravessamentos rodoviários, onde esse risco existe e tem de ser gerido de forma eficaz; 

 

Nesta análise procurou-se inicialmente, com base nos inquéritos realizados, efectuar uma caracterização 

das deslocações pedonais. Seguidamente, e com base nos princípios de mobilidade pedonal enunciados 

no capítulo de Mobilidade e Transportes da revisão do PDM de Lisboa, identificaram-se as áreas 

existentes e previstas no Plano de Urbanização onde se deverá ter um maior cuidado de 

dimensionamento do espaço destinado à circulação e estadia dos peões, especialmente na envolvente 

de equipamentos e empreendimentos considerados como principais pólos geradores e / ou atractores de 

viagens. 
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25 DESLOCAÇÕES PEDONAIS NA ÁREA DE INTERVENÇÃO DO PUAL 

Tal como foi referido no capítulo relativo à análise dos trabalhos de campo, a percentagem de 

deslocações pedonais efectuadas pelos residentes e pelos trabalhadores corresponde respectivamente a 

6% e 14% do total das viagens, das quais apenas 3% das viagens dos residentes e 8% das viagens dos 

empregados são realizadas na área de intervenção do PUAL.  

 

Na Figura 114 é apresentada a distribuição dos motivos apresentados pelos inquiridos que realizam 

deslocações pedonais. 

 

Figura 114 – Motivos das deslocações pedonais 
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Fonte: Inquéritos aos Residentes e aos Trabalhadores na Zona de Intervenção do PUAL – 2005 

 

As viagens pedonais identificadas são na maioria dos casos, realizadas por motivos de trabalho e 

regresso a casa, sendo de realçar o facto de no caso dos residentes, o motivo de ida às compras / lazer 

ser bastante frequente, assim como o motivo de refeição no caso dos trabalhadores. 

 

Na Figura 115 encontra-se a caracterização da duração das viagens pedonais. 
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Figura 115 – Durações das viagens pedonais 
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Fonte: Inquéritos aos Residentes e aos Trabalhadores na Zona de Intervenção do PUAL – 2005 

 

Como se pode observar da análise da figura anterior, enquanto no caso dos residentes as distribuições 

das durações das viagens são equitativas, no caso dos trabalhadores isso já não acontece, uma vez que 

80% das deslocações são inferiores a 10 minutos e são deslocações de casa-trabalho-casa ou trabalho-

refeição-trabalho. 

 

Regra geral, as deslocações pedonais são internas à zona de intervenção (entre as zonas Sul e Centro), 

e têm durações inferiores a 15 minutos. No entanto, existem algumas zonas exteriores que também são 

origem e / ou destino de várias viagens pedonais (como é o caso da zona Lumiar Sul), e para a quais, as 

deslocações a pé têm durações maiores. Na Figura 116 apresentam-se esquematicamente os principais 

circuitos pedonais na Alta de Lisboa, discriminados em função dos principais motivos. 
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Figura 116 – Principais deslocações pedonais na zona da Alta de Lisboa 

 

Fonte: Inquéritos aos Residentes e aos Trabalhadores na Zona de Intervenção do PUAL – 2005 

 

Uma vez que aos inquiridos apenas lhes era perguntado o principal modo de deslocação em cada viagem 

realizada, não foram registadas as viagens pedonais que os levariam até esse modo. Estas viagens não 

são de modo algum desprezáveis, e por tal também se encontram registados na figura anterior os 

movimentos de ligação à rede de metropolitano. 

 

Finalmente, é de referir que 11% das viagens realizadas pelos residentes são viagens internas à zona do 

PUAL, mas destas apenas um quarto delas (cerca de 3%) são viagens pedonais. No futuro, estes 11% 

representarão cerca de 6.000 viagens diárias; caso sejam criadas boas condições de circulação pedonal 

e tendo em consideração a maior consolidação urbana da Alta de Lisboa é de admitir que aumente a 

percentagem de deslocações a pé por transferência do TI. 
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26 PRINCÍPIOS ORIENTADORES DA POLÍTICA DE MOBILIDADE PEDONAL 

De forma a potenciar o aumento das deslocações pedonais na Alta de Lisboa, a rede pedonal deve ser 

percebida pelos seus potenciais utilizadores como atractiva e cómoda. A escolha de um determinado 

percurso pedonal depende, em larga medida, do conhecimento da distância a percorrer e dos desvios 

que se têm que fazer, mas também da respectiva comodidade e sensação de segurança. A escolha 

torna-se difícil se o percurso mais curto não for óbvio ou ainda se o peão tiver de iniciar a sua marcha no 

sentido contrário ao desejado (por razões ligadas a dificuldades de atravessamento). 

 

Por outro lado, a mobilidade pedonal depende de uma série de condicionantes, nomeadamente, dos 

tempos de espera nos semáforos para atravessamento das vias rodoviárias, do estado de conservação 

do pavimento dos passeios, da (ine)existência de obstruções provocadas por obras ou ainda, da 

adequação da capacidade dos passeios ao volume de peões que aí circulam. 

 

Assim, o planeamento da rede pedonal da zona de intervenção do PUAL deve ser baseado nos seguintes 

princípios orientadores: 

• A rede pedonal deve ser hierarquizada, dotando de melhores condições de conforto e de maior nível 

de prioridade os percursos com maiores fluxos pedonais. Neste contexto, devem ser privilegiados os 

percursos de ligação às escolas, centros de saúde ou centros de dia, bem como às principais 

estações de transporte colectivo. A concretização destas condições deve conduzir à substituição 

crescente do transporte motorizado pela marcha a pé em viagens de curta distância; 

• Promover a qualificação do espaço de circulação pedonal, com penalização das condições da 

circulação rodoviária de atravessamento (evitando ligações rectilíneas para o transporte rodoviário); 

• Integrar o modo pedonal nas ligações baseadas noutros modos, designadamente, o transporte 

colectivo, procurando diminuir os tempos de transbordo entre modos e localizar as paragens de 

forma conveniente para o acesso às principais funções urbanas, nomeadamente o comércio e os 

serviços; 

• A qualidade do espaço pedonal deve ser assegurada não só no projecto e na construção inicial, mas 

sim de forma permanente, através de uma adequada monitorização das suas condições e das 

acções de manutenção adequadas. Só assim se conseguem garantir as condições mínimas de 

segurança para os peões. 
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Os princípios orientadores apresentados no presente relatório cumprem os que estão a ser discutidos no 

âmbito da revisão do Regulamento do Plano Director Municipal. 

 

27 PRINCIPAIS FLUXOS PEDONAIS A CONSIDERAR 

No sentido de cumprir os princípios orientadores anteriormente enunciados, dever-se-á criar uma rede 

pedonal que: 

• Incida no bom dimensionamento dos percursos pedonais, evitando percursos pedonais indirectos e 

excessivamente longos; 

• Não permita a ocupação indevida do espaço pedonal, nomeadamente por estacionamento ilegal ou 

excessivo mobiliário urbano; 

• Tenha uma adequada pavimentação nos passeios e que procure preservar o seu bom estado de 

conservação; 

• Tenha paragens de autocarros bem localizadas, evitando que o peão tenha de percorrer grandes 

distâncias para chegar aos principais equipamentos; 

• Esteja adequada na provisão, dimensionamento, sinalização e manutenção de travessias pedonais, 

e no dimensionamento dos tempos de verde para os peões nos semáforos com maior intensidade de 

procura pedonal; 

• Não contenha troços com falta de segurança, como por exemplo inadequada luminosidade 

(nocturna); 

• E onde a informação não seja deficiente, permitindo que o peão siga o percurso mais directo. 

 

27.1 PÓLOS DE ATRACÇÃO E / OU GERAÇÃO DE VIAGENS 

Consideraram-se pólos geradores (ou atractores) de viagens pedonais todos os equipamentos e 

principais áreas de utilização pública, como escolas, pavilhões desportivos, estações e paragens de 

transporte colectivo, superfícies comerciais e áreas verdes. 

 

Na Figura 117 encontram-se identificados todos estes principais pólos, junto dos quais os critérios 

anteriormente descritos devem ser satisfeitos. 
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Figura 117 – Principais pólos geradores de viagens pedonais 

 
Fonte: UPAL, TIS.PT 

 

No contexto do PUAL, é necessário ter em especial atenção: 

• Aos movimentos pedonais de atravessamento junto às zonas comerciais, principalmente na malha 5 

(onde se localizará um centro comercial, um hotel e escritórios) e de atravessamento do eixo central; 

• A redução da velocidade dos veículos, principalmente na proximidade de escolas, jardins e 

complexos desportivos; e, 

• A boa iluminação nocturna nos acessos entre as estações de metro e as áreas de grande 

urbanização. 

 

27.2 ATRAVESSAMENTO DO EIXO CENTRAL 

É necessário ter especial cuidado relativamente ao atravessamento do Eixo Central, o qual é, 

simultaneamente, o principal eixo rodoviário e o principal eixo comercial e de serviços na área de 

intervenção do PUAL. É importante garantir que o Eixo Central não constitua uma barreira ao 

atravessamento pedonal, devendo-se por isso prever vários atravessamentos ao longo de toda a sua 

extensão. 
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Na Figura 118 é possível visualizar os locais onde se propõe a localização de passadeiras ao longo do 

Eixo Central, assim como as distâncias entre os atravessamentos propostos. 

 

Figura 118 – Atravessamento do Eixo Central 

 

Fonte: TIS.PT 

 

Tal como se pode observar na figura anterior, propõe-se que a métrica de distância entre passadeiras ao 

longo do Eixo Central seja na ordem dos 75 metros26. A título comparativo, refira-se que a métrica de 75 

metros corresponde ao comprimento dos quarteirões na zona da Baixa Pombalina e é inferior ao 

observado na zona da Av. República (100 metros). Convém referir que, salvo excepções pontuais, os 

peões apenas têm de percorrer metade da distância entre passadeiras uma vez que escolhem aquele 

que minimiza a distância de percurso. 

 

Ao nível da gestão dos atravessamentos pedonais ao longo do Eixo Central, assume-se que deverão ser 

semaforizados em articulação com os restantes cruzamentos de forma a garantir, simultaneamente, 

condições de segurança ao tráfego pedonal e a inexistência de interrupções no fluxo rodoviário 

provocadas pelo atravessamento “desordenado” do EC pelo tráfego pedonal. 

 

                                                           

26 Este valor é referenciado como ajustado pela bibliografia internacional. 

Atravessamentos
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Tendo como base os pressupostos referidos, propõe-se um atravessamento adicional no tramo sul do 

Eixo Central, sensivelmente a meio da Malha 5, de forma a diminuir a distância entre atravessamentos, 

numa zona onde se prevê um fluxo pedonal significativo pela concentração de serviços e comércio da 

Malha 5.  

 

Finalmente, no tramo norte do Eixo Central propõe-se a existência de passadeiras a uma distância 

aproximada de 70 metros, tal como nos restantes tramos do Eixo Central. No entanto, a localização final 

da passadeiras deverá ser aferida e até mesmo eventualmente corrigida tendo em conta os projectos de 

arquitectura das malhas envolventes, de forma a dar continuidade aos percursos pedonais existentes no 

interior das malhas. 

 

27.3 ATRAVESSAMENTO DOS PARQUES URBANOS 

Também o atravessamento dos parques urbanos pode vir a constituir-se como um problema nas ligações 

pedonais, caso não sejam asseguradas boas condições para o seu atravessamento, o que passa por 

assegurar ligações directas e seguras entre as zonas urbanas que com estes confinam. 

 

Dos três grandes parques existentes (Parque das Calvanas, Parque das Conchas e Parque Oeste), o 

Parque das Calvanas e a parte norte do Parque Oeste não apresentam problemas no seu 

atravessamento por se localizarem em extremos da zona de intervenção e junto a barreiras físicas com o 

exterior da zona de intervenção (Av. Santos e Castro e Eixo Norte-Sul, respectivamente). Por seu lado, o 

Parque das Conchas já está construído e é um parque fechado com várias saídas, enquanto que, apesar 

de ainda não ser definitivo, tudo aponta para que o Parque Oeste venha a ser de acesso livre. 

 

Na Figura 119 encontra-se representado um esquema de possíveis atravessamentos pedonais dos 

parques existentes na zona de intervenção do PUAL. Os atravessamentos directos apresentados na 

figura anterior consistem em passagens pelo interior do parque, enquanto que os atravessamentos 

indirectos estão assentes na rede de vias urbanas que contornam esses mesmos parques. 
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Figura 119 – Atravessamento dos parques urbanos da Alta de Lisboa 

 

Fonte: TIS.PT 

 

É proposta do estudo que, por questões de segurança, os parques sejam fechados, ou seja, que estes 

possam ser atravessados durante o dia em boas condições de segurança, mas que durante a noite 

estejam encerrados, tendo os atravessamentos que se efectuar apoiados na rede viária existente, e onde 

obrigatoriamente se devem praticar boas condições de iluminação, visibilidade e segurança. Desta forma, 

de dia garantem-se condições de segurança à utilização dos parques e, por seu lado, à noite evitam-se 

eventuais problemas de segurança e de vandalismo no interior dos parques. 
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H. PROJECTO DE SINALIZAÇÃO 

 

O projecto de sinalização foi desagregado em duas componentes complementares, a primeira de 

levantamento da sinalização na área consolidada (zona sul e parte oeste da zona centro da área de 

intervenção do PUAL) e a proposta de sinalização abrangendo toda a Alta de Lisboa, sendo resultado de 

melhoria da sinalização existente para a área consolidada e da implementação de nova sinalização na 

restante área. O não levantamento da sinalização na área não consolidada foi opção metodológica uma 

vez que as alterações previstas a nível viário e urbanístico não permitem uma contabilização daquelas 

que serão as condições de funcionamento futuras. 

 

28 CARACTERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO 

Como se pode observar pela Figura 120, foram levantados cerca de 300 sinais na área consolidada da 

Alta de Lisboa, sendo seguidamente analisado cada tipo de sinalização levantada. 

 

Figura 120 – Levantamento da sinalização existente por tipologia 

  

Fonte: TIS.PT 
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28.1 SINAIS VERTICAIS 

Com base na informação recolhida, conclui-se: 

• Todos os postes (e respectivos sinais) são feitos de metal; 

• No que diz respeito ao número de sinais por poste, a grande maioria dos postes contém unicamente 

um sinal (76%). Em todos os postes que possuem 3 ou mais sinais, verifica-se que pelo menos um 

dos sinais corresponde a algum tipo de painel adicional, normalmente associado a lugares 

reservados de estacionamento; 

 

Figura 121 – Número de sinais verticais por poste 
Só um sinal
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Fonte: TIS.PT 

 

• Em relação ao estado dos sinais, verifica-se que a maioria dos sinais levantados se encontra em 

bom estado de conservação (85%), enquanto que 14% se encontra em estado razoável e apenas 1% 

se encontra em mau estado de conservação. A figura seguinte apresenta a localização exacta deste 

tipo de sinais, assim como o seu estado de conservação. Verifica-se que os sinais mais danificados 

se encontram ao longo das vias principais, nomeadamente ao longo da R. Agostinho Neto, na 

Estrada da Torres e na Av. Maria Helena Vieira da Silva. 
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Figura 122 – Localização e estado dos sinais regulamentares 
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Fonte: TIS.PT 

 

De modo a sistematizar a localização deste tipo de sinais, a zona consolidada da área de estudo foi 

dividida em 2 plantas, à escala de 1:1.500, sendo aí representados todos os sinais assim como a sua 

orientação e estado de conservação. Estas plantas apresentam-se em anexo, correspondendo aos 

desenhos 765-01 e 765-02. 

 

28.2 SINAIS DIRECCIONAIS 

Para cada sinal direccional foi registado o tipo de material, o estado de conservação e a localização, 

sendo posteriormente tirada uma foto do respectivo sinal. Cerca de 78% dos sinais encontram-se em bom 

estado, enquanto 11% apresentam um estado razoável e 11% estão em mau estado de conservação (ver 

Figura 123). Verifica-se que a zona consolidada da área de estudo carece deste tipo de sinalização.  
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Figura 123 – Localização e estado dos sinais direccionais  
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Fonte: TIS.PT 

 

No desenho 765-03 apresenta-se uma planta (à escala 1:2.000) com a respectiva localização, estado de 

conservação e a fotografia de cada um dos sinais levantados.  

 

28.3 PASSADEIRAS 

O levantamento deste tipo de sinalização permitiu contabilizar 60 passadeiras na área coberta, estando 

indicado a sua localização exacta e o seu estado de conservação na Figura 124. Observa-se que 

somente 13% se encontram em bom estado de conservação, 56% encontram-se em razoável estado de 

conservação e 31% se encontra em mau estado. 
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Figura 124 – Localização e estado de conservação das passadeiras 
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Fonte: TIS.PT 

 

São apresentadas duas plantas, à escala 1:2.000, com a respectiva localização e estado de conservação 

das passadeiras (desenhos 765-04 e 765-05). 

 

Verifica-se ainda que todas as passadeiras são pintadas e nenhuma apresenta qualquer tipo de 

protecção, apesar de cerca de 76% das passadeiras possuem sinalização vertical para indicar a sua 

existência. A Figura 125 classifica as passadeiras quanto ao seu tipo de sinalização. 

 



 
 

ESTUDO DE TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO PARA A ÁREA DE INTERVENÇÃO DO PUAL 185 

Figura 125 – Localização da sinalização existente para identificação das passadeiras 
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Fonte: TIS.PT 

 

Ainda relativamente à análise dos atravessamentos pedonais, foi levantado o tipo de passeio que limita 

cada passadeira. Como se verifica pela Figura 126, 51% são rampeadas, 44% apresentam passeio 

normal e 5% são niveladas. 

 

Figura 126 – Caracterização do tipo de passeio que limita cada passadeira  
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Fonte: TIS.PT 

 

28.4 SEMÁFOROS 

Com base na informação recolhida, verificou-se a existência de semáforos em 3 cruzamentos:  
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• Cruzamento entre a Av. Maria Helena Vieira da Silva e a Alameda das Linhas de Torres; 

• Cruzamento entre a Rua Silva Tavares e a Alameda das Linhas de Torres; 

• Cruzamento da Estrada da Torre com a Alameda das Linhas de Torres. 

 

A Figura 127 indica a localização dos cruzamentos semaforizados. 

 

Figura 127 – Localização dos cruzamentos semaforizados 

 

Fonte: TIS.PT 

 

28.5 PARAGENS BUS 

A informação recolhida nos levantamentos das paragens BUS pretende caracterizar as paragens quanto 

ao seu estado, abrigo, baia e informação ao cliente.  

 

Da análise dos trabalhos de campo verificou-se que todas as paragens se encontram em bom estado de 

conservação, não necessitando de nenhuma intervenção imediata. 
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O abrigo permite que utilizadores dos TC se protejam das condições adversas do clima, verificando-se 

que 76% do total das paragens já apresentam este tipo de infra-estrutura. Parte significativa das 

paragens sem abrigo localiza-se, tal como se pode observar na figura seguinte, na Estada da Torre. 

 

Figura 128 – Localização e caracterização das paragens de autocarro quanto à existência de abrigo 
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Fonte: TIS.PT 

 

Existe uma relação entre a informação disponibilizada aos passageiros e a existência de abrigo uma vez 

que todas as paragens identificadas (com e sem abrigo) apresentam informação sobre os percursos e 

horários das carreiras que as servem, mas apenas as paragens que possuem abrigo possuem também 

informação sobre a rede da transportadora. Esta correspondência deve-se ao facto de o mapa da rede se 

encontrar fixado nos abrigos. 

 

A existência de baias tem a si associada uma maior segurança na recolha dos clientes nas paragens 

assim como permite uma maior velocidade na rede viária (a paragem do autocarro para recolha de 

utilizadores não provoca a diminuição da velocidade por parte dos outros veículos). Verifica-se que a 

grande maioria das paragens ainda não possui baia. 
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Figura 129 – Localização e caracterização das paragens de autocarro quanto à existência de baia 
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Fonte: TIS.PT 

 

29 NORMAS DE IMPLANTAÇÃO DE SINAIS 

O sistema de sinalização tem como principal objectivo facilitar a circulação viária e pedonal fornecendo 

informações adequadas aos vários utilizadores. Para tal, é necessário que esta seja compreensível e 

credível, de modo a ser facilmente entendida e respeitada por todos. 

 

As regras de implantação da sinalização e regras de colocação de sinais que em seguida se apresentam 

decorrem do disposto no Decreto Regulamentar n.º 22-A / 98, tendo sido também consultada a 

publicação Sinalização Vertical27. 

 

A colocação de sinalização deve obedecer aos seguintes princípios:  

• Uniformidade – Os sinais a implementar devem ser os regulamentares tanto ao nível dos 

pictogramas apresentados como das dimensões e lettering dos mesmos; 

                                                           

27 Disponível no website http://carlosaroque.tripod.com (25/01/06). 
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• Homogeneidade – Em toda a zona de intervenção devem ser sempre mantidos os mesmos critérios 

de implantação da sinalização;  

• Simplicidade – Deve-se evitar a propagação excessiva de sinais. O excesso de sinais pode conduzir, 

por um lado, ao aumento do tempo necessário para a percepção e compreensão das mensagens 

transmitidas e, por outro, à diminuição da atenção relativamente às mensagens transmitidas devido à 

saturação provocada pelo excessivo número de sinais; 

• Continuidade – Este princípio encontra-se essencialmente associado à sinalização de orientação e 

pressupõe a existência de continuidade ao nível dos destinos assinalados ao longo de um percurso, 

de modo a evitar a existência de hesitações e mesmo enganos que conduzam a manobras 

perigosas; 

• Coerência – A disposição da sinalização deve ser compatível com as regras de circulação adoptadas 

e com a prática corrente. 

 

Ao nível da implantação dos sinais, deve-se atender às seguintes regras. 

• Garantir boas condições de visibilidade e legibilidade das mensagens que os sinais pretendem 

transmitir; 

• Colocar os sinais do lado direito do sentido da via a que respeitam; 

• Sempre que possível a distância entre os limites da faixa de rodagem e a vertical da extremidade do 

sinal mais próxima desta deve ser igual ou superior a 50 cm; 

• A altura dos sinais deve ser uniforme, sendo que a distância entre o pavimento e o bordo inferior do 

sinal deve ser igual ou superior a 2,2 metros; 

• Cada suporte não deve conter mais do que dois sinais. Os suportes devem apresentar uma secção 

circular e serem de material resistente que permita a fixação do sinal em condições de perfeita 

estabilidade; 

• Os sinais devem ter os bordos protegidos com molduras, abas ou dispositivos equivalentes, para 

protecção contra embates; 

• Os sinais devem ser reflectores, sendo o seu reverso de cor neutra; 

• As dimensões, cores e características do lettering dos sinais devem estar de acordo com o disposto 

no Decreto Regulamentar n.º 22-A / 98.  

 

A colocação da sinalização deve obedecer às seguintes regras: 
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• Os sinais de perigo e de regulamentação devem ser repetidos depois de cada intersecção, sempre 

que as condições se mantenham; 

• Os sinais de perigo devem ser colocados a uma distância de 150 a 300 metros do local que se 

pretende sinalizar, ou caso o cruzamento mais próximo esteja a uma distância inferior, devem ser 

colocados imediatamente a seguir ao cruzamento, com um painel adicional indicador da distância; 

• Sinais de perda de prioridade e stop devem ser colocados junto ao nó a que se referem e no local 

onde os condutores devem aguardar a passagem dos outros veículos; 

• Sinais de proibição são colocados junto do local a partir do qual passam a vigorar. Os sinais de 

proibição de viragem podem ser colocados a uma distância do local (cerca de 25 metros) onde essa 

proibição é imposta; 

• As mesmas regras aplicam-se para os sinais de obrigação. Os sinais de sentido obrigatório poderão 

colocar-se a uma distância (cerca de 25 metros) do local onde essa obrigação é imposta; 

• Sinais de informação são colocados junto do local que identificam. 

 

Em seguida apresentam-se regras para a colocação de sinalização considerando vários casos comuns 

em meio urbano. 

 

29.1 PASSADEIRAS 

A sinalização das passadeiras deve ser feita com recurso a dois tipos diferentes de sinais (ver Figura 

130): 

• Sinal A16a – sinal de perigo de advertência de passagem de peões, colocado a 150 metros ou após 

a última intersecção antes da passadeira. Nas zonas dentro do perímetro urbano este tipo de sinais 

deve ser evitado, uma vez que em zonas urbanas a existência de passagens de peões é expectável. 

O objectivo deste sinal consiste em avisar os automobilistas da existência de uma passagem pedonal 

em locais onde tal não é expectável; 

• Sinal H7 – sinal de indicação de passagem de peões, o qual deverá ser colocado junto da 

passadeira; 

• As zonas de passagens de peões junto a escolas, parques infantis, outros equipamentos utilizados 

por crianças e lares poderão ser sinalizadas pelos sinais A14 (travessia de crianças) ou A15 (idosos). 

No caso das zonas de travessia de crianças poderá ser utilizado o sinal I8 (aproximação de travessia 

de crianças) em substituição do sinal A14. 
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Figura 130 – Sinais utilizados na identificação de passadeiras ou de passagens de peões 

     

Sinal A16a Sinal H7 Sinal A14 Sinal A15 Sinal I8 

Fonte: EP — Estradas de Portugal, E. P. E. 

 

29.2 CRUZAMENTOS – VIAS SECUNDÁRIAS 

Nas vias secundárias que acedem a um cruzamento (vias que onde se deverá ceder a prioridade) a 

utilização do sinal B2 ou B1 (Figura 131) deve ser feita segundo as seguintes regras: 

• Para as viragens à esquerda deve ser utilizado o sinal B2 (stop), quer este movimento seja realizado 

em pista própria ou em pista partilhada com outros movimentos; 

• Sempre que exista falta de visibilidade (distância de visibilidade inferior a 50 metros) deve ser 

utilizado o sinal B2 (stop); 

• Nos restantes casos pode ser utilizado o sinal B1 (cedência de prioridade). Este sinal associado a um 

painel adicional indicador de distância funciona como um pré-aviso do próprio sinal de B1 ou do sinal 

B2 (stop). No entanto, este tipo de pré-sinalização só é aconselhável em locais em que a existência 

de um cruzamento, ou da necessidade de ceder a prioridade, não seja evidente. Assim, a sua 

utilização em meio urbano ocorrerá apenas em caso excepcionais. 

 

Figura 131 – Sinais utilizados na identificação de cruzamento (em vias secundárias) 

  

Sinal B2  Sinal B1 

Fonte: EP — Estradas de Portugal, E. P. E. 

 

29.3 LIMITAÇÃO DE MANOBRAS NUM CRUZAMENTO OU ENTRONCAMENTO 

Sempre que num nó exista a proibição de realização de determinados movimentos, os sinais que podem 

ser utilizados para a sinalização dessas restrições apresentam-se na Figura 132. 
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Figura 132 – Sinais utilizados na limitação de manobras num cruzamento ou entroncamento 

    

Sinal C11A Sinal C11B Sinal C1 Sinal C2 

     

Sinal D1A Sinal D1B Sinal D1C Sinal D1D Sinal D1E 

Fonte: EP — Estradas de Portugal, E. P. E. 

 

A utilização destes sinais está associada a critérios de simplicidade, devendo-se optar pela solução que 

implicar a colocação do menor número de sinais.  

 

Em seguida apresentam-se alguns exemplos de colocação de sinalização. Estes exemplos extrapolam as 

situações propostas, mas justificam-se devido à eventualidade da sua utilização motivada pela 

sinalização no interior das malhas ou devido a alterações à sinalização proposta. 

 

Figura 133 – Exemplo de entroncamento com limitação de movimentos 

     

Fonte: TIS.PT 

 

No exemplo apresentado na figura anterior, apontam-se duas soluções válidas para a sinalização de 

entroncamentos quando são proibidas as viragens à esquerda. Ambas as soluções preservam o princípio 

de parcimónia na implantação de sinalização. 

 

Na figura seguinte apresentam-se as soluções de sinalização possíveis considerando várias limitações 

nos movimentos passíveis de serem implementados num cruzamento. Nos casos em que o movimento 
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de seguir em frente é proibido e são permitidas as viragens à esquerda, apresenta-se também o sinal de 

sentido proibido (C1). 

 

Figura 134 – Exemplo de cruzamento com limitação de movimentos 

 

Fonte: TIS.PT 

 

Os exemplos seguintes pretendem ilustrar a sinalização a implementar em entroncamentos em várias 

situações de limitação de movimentos, uma vez que se considerou também a possibilidade de sentidos 

únicos. 
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Figura 135 – Exemplo de entroncamento com limitação de movimentos, tipos de sinalização alternativa 

    

Fonte: TIS.PT 

 

No primeiro caso considera-se um entroncamento de duas vias com sentido único. A diferença entre os 

dois casos reside na substituição do sinal D1e (obrigatoriedade de virar à direita) pelo sinal D1a 

(obrigatoriedade de seguir em frente). A utilização de um ou outro exemplo poderá ser feita por motivos 

de espaço. Neste caso, uma vez que se tratam de vias de sentido único, aconselha-se a utilização do 

sinal H3 (trânsito de sentido único), de modo a que os condutores se apercebam de que estão a circular 

numa via de sentido único. Do mesmo modo, aconselha-se a utilização do sinal C1 (sentido proibido) em 

complementaridade com os sinais de obrigação de direcção. 

 

O exemplo apresentado na Figura 136 apresenta a situação de um entroncamento no qual dois 

arruamentos possuem sentidos convergentes. 

 

Figura 136 – Exemplo de entroncamento com limitação de movimentos, sentidos convergentes 

 

Fonte: TIS.PT 
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O exemplo seguinte configura a situação de um entroncamento no qual dois arruamentos possuem 

sentidos divergentes.  

 

Figura 137 – Exemplo de entroncamento com limitação de movimentos, sentidos divergentes 

            

Fonte: TIS.PT 

 

29.4 ROTUNDAS  

A sinalização em rotundas deve ter em atenção o facto de, em outros países, não haver a obrigação de 

cedência de passagem à entrada, tendo, por essa razão, de se garantir que todos os condutores são 

adequadamente informados. Para cada tipo de sinal aplicam-se as suas regras específicas. Assim, a 

colocação de sinalização deverá ser a seguinte: 

• Sinal D7 (aproximação de rotunda) – deve ser colocado a uma distância entre 150 a 300 metros da 

rotunda. A sua colocação em meio urbano consolidado, onde as velocidades praticadas são menores 

e a sucessão de cruzamentos é muito menos espaçada, pode permitir a supressão deste sinal. Caso 

contrário, este sinal deve ser sempre colocado após a última intersecção antes da rotunda, desde 

que o mesmo se localize a menos de 150 metros desta; 

• Sinal D3a (obrigação de contornar a placa ou o obstáculo), associado ao Sinal O7a (baliza de 

posição) – este conjunto de sinais deve ser colocado sempre que exista uma ilha direccional, no 

vértice da mesma que se encontra virado para a via que converge para a rotunda; 

• Sinal D4 e Sinal B1 – Estes sinais encontram-se normalmente associados no mesmo suporte e 

devem ser colocados na proximidade imediata da rotunda. No caso do número de pistas de acesso à 

rotunda ser maior que um, estes sinais poderão também ser colocados do lado esquerdo (na ilha 

direccional); 

• Sinal O6b (Baia direccional) deve ser colocado na placa central da rotunda, em frente aos ramos de 

acesso à rotunda. Deve ser duplicado sempre que o número de pistas de acesso à rotunda seja 

maior do que um. 
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Figura 138 – Sinais utilizados na proximidade de uma rotunda 

       

 Sinal D7 Sinal D3a Sinal O7a Sinal D4 Sinal B1 Sinal O6b 

Fonte: EP — Estradas de Portugal, E. P. E. 

 

Na figura seguinte apresenta-se um exemplo de colocação de sinalização de regulação numa rotunda.  

 

Figura 139 – Exemplo de colocação de sinalização numa rotunda 

 

Fonte: DGV 

 

29.5 LOMBAS DE REDUÇÃO DE VELOCIDADE  

Apesar de não terem sido realizadas propostas quanto à localização de lombas de redução de 

velocidade, uma vez que são uma medida de acalmia de tráfego muito utilizada em meio urbano, 

apresenta-se de seguida a caracterização da sinalização vertical a si associada. 

 

A colocação de lombas redutoras de velocidade deve ser sinalizada através do sinal A2a (lomba). Estas 

devem ser complementadas pelo sinal H6 (velocidade recomendada), caso não exista sinalização de 
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limitação de velocidade na via em questão. O sinal A2a, caso seja implantado a uma distância inferior a 

150 metros deve ser acompanhado de uma placa de modelo 1 (indicador de distância). A regulamentação 

relativa ao dimensionamento das lombas de redução da velocidade encontra-se definida no Despacho 

DGV n.º 109/2004. 

 

Figura 140 – Sinais utilizados na identificação de lombas de redução de velocidade 

  

Sinal A2a Sinal H6 

Fonte: EP — Estradas de Portugal, E. P. E. 

 

29.6 SINALIZAÇÃO DE PROIBIÇÃO  

Os sinais de proibição devem localizar-se na proximidade dos locais relativamente aos quais essa 

proibição é efectiva.  

 

Em meio urbano, os sinais deste tipo mais vulgarmente utilizados são o sinal C1 (sentido proibido), C2 

(trânsito proibido), C3b (trânsito proibido a veículos pesados), C3c (trânsito proibido a veículos de 

mercadorias), C3d (trânsito proibido a veículos de mercadorias com um peso total superior a.... 

toneladas) e C13 (proibição de exceder a velocidade máxima de.... quilómetros por hora).  

 

Figura 141 – Sinalização de proibição 

       

 Sinal C1 Sinal C2 Sinal C3b Sinal C3c Sinal C3d Sinal C13 

Fonte: EP — Estradas de Portugal, E. P. E. 

 

29.7 SINALIZAÇÃO DE PROIBIÇÃO DE ESTACIONAMENTO  

Os sinais associados à proibição de estacionamento C15 (estacionamento proibido) e C16 (paragem e 

estacionamento proibidos) vigoram até à intersecção seguinte, a menos da existência de sinais de fim 

dessas interdições (através do sinal C21 – fim da paragem ou estacionamento proibidos). Estes sinais 

podem ser complementados por painéis adicionais (modelo 2 a 11). 
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Figura 142 – Sinalização de proibição de estacionamento 

    

 Sinal C15 Sinal C16 Sinal C21 

Fonte: EP — Estradas de Portugal, E. P. E. 

 

29.8 SINALIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO 

Dentro da sinalização de informação, os sinais mais comuns em meio urbano são os apresentados na 

Figura 143. 

 

Figura 143 – Sinalização de informação mais vulgarmente utilizada 

 

Sinal H1a 

Estacionamento 
autorizado  

Sinal H3 

Trânsito de 
sentido único  

Sinal H4 

Via sem 
saída 

 

 

Sinal H7 

Passagem de 
Peões  

Sinal H20 

Paragem de 
veículos de TC 
urbano 

 

Fonte: EP — Estradas de Portugal, E. P. E. 

 

29.9 SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO 

Os sinais de orientação que podem ser utilizados em meio urbano são os seguintes: 

• Sinais de pré-aviso gráfico de intersecções de nível, ou rotundas (I2b e I2c); 

• Sinais de indicação de âmbito urbano (J3a a J3d). 

 

Os sinais de pré-aviso podem possuir por baixo uma placa contendo a indicação da distância. Estes 

sinais de pré-aviso devem ser utilizados apenas na rede viária principal. Na figura seguinte indicam-se 

vários exemplos de sinais de pré-aviso. 
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Figura 144 – Tipologia de sinais de pré-sinalização do tipo I2c e I2b 

 

Fonte: http://carlosaroque.tripod.com 

 

Na vias secundárias da rede viária urbana, podem também utilizar-se sinais de pré-sinalização. Neste 

caso para além dos sinais I2b e I2c poderão também ser utilizados os sinais J3b a d da forma indicada na 

figura seguinte, no entanto, no caso das rotundas os sinais de pré-sinalização devem ser sempre do tipo 

I2b. 

 

Figura 145 – Tipologia de sinais de pré-sinalização em vias secundárias do tipo J3b a d e I2b 

 

Fonte: http://carlosaroque.tripod.com 

 

As regras de implantação dos sinais J3 são as seguintes: 

• O sinal J3a deve ser utilizado isoladamente, sendo que os sinais J3b a d são utilizados em conjunto, 

até um máximo de seis sinais em cada suporte; 

• A ordem de colocação dos sinais J3b a J3d é a seguinte: 

o Em primeiro lugar as direcções em frente; 

o Em segundo lugar as direcções à esquerda; 

o Em terceiro lugar as direcções à direita. 

• A ordenação dos destinos indicados deve ser a seguinte: 

o Destinos principais exteriores; 

o Destinos internos relacionados com a rede viária principal, interfaces de transporte e 

estações de camionagem ou de caminhos-de-ferro e actividades mais significativas; 

o Destinos internos secundários; 

o Parques de estacionamento; 



 
 

ESTUDO DE TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO PARA A ÁREA DE INTERVENÇÃO DO PUAL 200 

o Serviços de emergência e de apoio ao utente; 

o Actividades recreativas e informações de carácter cultural, geográfico e ecológico. 

• A colocação das setas nos sinais J3a, b, c e d deve ser feita da seguinte forma: 

o Esquerda ou direita do sinal consoante o destino a indicar se situe à esquerda ou à direita; 

o Para as direcções em frente, as setas devem situar-se à direita excepto, se houver apenas 

indicações à direita e não à esquerda. 

 

Figura 146 – Exemplos de sinais de pré-sinalização tipo J3a e J3b a J3d 

  

 Sinal J3a Sinal J3b a J3d 

Fonte: http://carlosaroque.tripod.com 

 

Na figura seguinte é possível ver alguns dos esquemas de organização das indicações direccionais nos 

sinais J3b a d. 

Figura 147 – Exemplos de agrupamento de sinais direccionais 

 

Fonte: http://carlosaroque.tripod.com 

 

Em termos de implantação dos sinais de orientação, as figuras seguintes apresentam alguns exemplos. 

Os dois primeiros são referentes à implantação em cruzamentos e entroncamentos e o último, em 

rotundas. Neste último caso, a lógica associada à implantação de sinalização de orientação em rotundas 

deve ser feita nas ilhas de separação situadas nos braços de acesso às mesmas, indicando os destinos 

associados a cada saída, ou, caso não existam ilhas separadoras, estes devem localizar-se do lado 

direito do ramo de entrada (no sentido de quem entra na rotunda) indicando os destinos para os quais 

este ramo dá acesso. 
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Figura 148 – Colocação de sinalização de orientação num cruzamento 

 

Fonte: http://carlosaroque.tripod.com 

 

Figura 149 – Colocação de sinalização de orientação num entroncamento e numa rotunda 

     

Fonte: http://carlosaroque.tripod.com 

 

30 PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO NA SINALIZAÇÃO 

A proposta de sinalização para a área de intervenção do PUAL pretende regulamentar o trânsito de modo 

a ir de encontro com as propostas efectuadas no âmbito da rede viária, tendo como base as normas para 

a sinalética anteriormente descritas, tendo sido proposta sinalização ao longo da rede viária definida no 

PUAL, não sendo colocada no interior de cada malha. Também não são elaboradas propostas para as 

vias envolventes à zona de intervenção do PUAL (Av. Santos e Castro e o Eixo Norte-Sul assim como o 
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Nó de Calvanas), uma vez que estas vias necessitam de um plano de sinalização específico, que, devido 

ao seu grau de complexidade e detalhe, se encontra fora do âmbito deste estudo.  

 

Para os sinais verticais, o símbolo que representa o sentido de orientação de cada sinal apresentará a cor 

correspondente ao tipo de intervenção. O Quadro 30 apresenta a identificação de cores associada a cada 

tipo de intervenção.  

 

Quadro 30 – Código de cores associado a cada tipo de intervenção 

Tipo de Intervenção Cor Associada 

A colocar Laranja 

A substituir Vermelho 

A manter Verde 

A retirar Amarelo 

Fonte: TIS.PT 

 

O tipo de intervenção “a substituir” pode ocorrer devido a alterações da sinalética existente (substituição 

por um sinal diferente) ou por substituição pelo mesmo sinal quando este se encontra danificado. Para 

distinguir estes dois casos, sempre que se trate de uma substituição por um sinal diferente, a linha de 

chamada do sinal ao sentido de orientação deverá ser tracejado para o sinal existente (a substituir) e 

continua para o sinal a colocar. 

 

30.1 SINAIS VERTICAIS 

A proposta dos sinais verticais pretende eliminar os sinais danificados detectados no processo da análise 

de diagnóstico, assim como pretende incluir a sinalização necessária para a regulamentação das 

propostas efectuadas ao nível da rede viária. 

 

De modo a sistematizar a localização deste tipo de sinais, a Área de Estudo foi dividida em 6 plantas, à 

escala de 1:1.500, sendo aí representados todos os sinais assim como a sua orientação e tipo de 

intervenção (desenhos 765-06 a 765-13). 
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30.2 SINAIS DIRECCIONAIS 

Em termos de sinalização direccional proposta, foi dada uma maior importância às saídas da Alta do 

Lumiar, de modo a que, nos principais cruzamentos foram identificados os destinos exteriores. O facto da 

zona de intervenção do PUAL ainda se encontrar em desenvolvimento dificulta a definição dos destinos 

interiores. De facto, apesar de já se ter dado especial importância às escolas, sugere-se que este tipo de 

sinais sejam revistos no ano horizonte do plano tendo em conta aqueles que poderão vir a ser os pontos 

notáveis do empreendimento. 

 

Da fase de diagnóstico verificou-se que existe um sinal danificado, o qual deve ser substituído. As 

propostas de sinalização para a área de estudo foram divididas em 4 plantas, na escala de 1:2.000 (765-

14 a 779-17), plantas essas que contêm fotos dos sinais existentes e o esquema dos sinais a introduzir. 

 

30.3 PASSADEIRAS 

Como a totalidade das passadeiras existentes na área de estudo são pintadas, a proposta para a 

melhoria das passadeiras assenta na revisão das passadeiras que se encontram em estado de 

conservação razoável, de modo a averiguar a necessidade de uma nova pintura, assim como na 

definição de novas passadeiras.  

 

Com o intuito de permitir uma boa circulação dos peões, foram propostas passadeiras em todos os 

cruzamentos da rede viária principal. No entanto, se a distância entre cruzamentos for superior a 120m28 

recomenda-se a introdução de novas passadeiras, de modo a que a distância entre passadeiras não seja 

superior a cerca de 60m – 90m. Nesta fase, as passadeiras intermédias não foram introduzidas, 

permitindo assim que estas sejam colocadas o mais próximo das entradas dos principais equipamentos / 

habitação, de acordo os planos de arquitectura a serem desenvolvidos para as diferentes malhas. 

 

De modo a viabilizar estas propostas, nos desenhos 779-16 a 779-19 apresentam-se 4 plantas, à escala 

1:2.000, com a respectiva localização e tipo de intervenção a efectuar em cada passadeira. 

 

 

                                                           

28 Portland Pedestrian Design Guide, Junho 1998 
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I. PONTOS DE DESENVOLVIMENTO FUTURO 

 

Considerando-se que o estudo não estaria completo sem que fossem elencados desde já os principais 

problemas de desempenho do sistema de transportes que se podem colocar no futuro, tendo como 

objectivo prevenir que estes ocorram. Desta forma, seguidamente apresenta-se um conjunto de questões 

que extravasam o âmbito do Estudo de Circulação e Estacionamento da Zona de Intervenção do PUAL, 

mas que serão questões que, para além de não poderem ser esquecidas, merecem um atenção especial 

num futuro próximo.  

 

As questões identificadas estão directamente relacionadas com a área de intervenção do PUAL apesar 

de, em alguns casos, estarem relacionadas com a forma como a zona em estudo se relaciona com a 

envolvente e, em outros, como a envolvente poderá condicionar a Alta de Lisboa. Desta foram, são 

elencadas as seguintes questões, para cada um dos modos de transporte em análise: 

• Transporte Individual: 

o Reconfiguração do sistema de transportes e desvios de tráfego durante a 

construção do Nó de Calvanas: O ponto mais sensível ao nível do faseamento da 

concretização do empreendimento é, sem qualquer dúvida, o Nó de Calvanas. De facto, 

a conclusão da Av. Santos e Castro vai proporcionar boas condições de circulação a 

partir da zona a norte da cidade, o que irá sobrecarregar de trânsito o Nó de Calvanas 

que estará em obras durante cerca de 1 ano. Desta forma, esse ponto problemático 

deverá ser analisado detalhadamente assim que haja informação sobre a forma como 

os trabalhos de reformulação do nó vão decorrer (nomeadamente quanto à 

disponibilidade de espaço canal para a realização das ligações necessárias e que 

ligações serão realmente mantidas), de forma a se poder proceder aos desvios de 

trânsito associados às diferentes fases dos trabalhos; 

o Estudo de Tráfego da Ligação entre o Campo Grande e o Nó de Calvanas: Com o 

objectivo de garantir que o principal eixo de estruturação urbana da cidade de Lisboa 

(Av. Liberdade, Av. Fontes Pereira de Melo e Av. República) tenha o seu 

prolongamento natural pelo Eixo Central da Alta de Lisboa, é necessário construir uma 

ligação entre o Nó de Calvanas e o Campo Grande, ligação essa de elevada 

importância ao nível do ordenamento de toda a zona envolvente (entre a Alameda 

Universitária, a Av. de Roma, a 2ª Circular e a Rotunda de Entrecampos) e, 

indirectamente, com consequências no desempenho deste eixo de penetração viária da 
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cidade de Lisboa. Devido à sua elevada importância, esta ligação deve ser avaliada 

cuidadosamente, com a execução de um estudo de tráfego próprio que englobe a 

definição do seu layout e a avaliação do seu desempenho;  

o Estudo de Tráfego da ligação entre a R. 10, Av. Padre Cruz e Eixo NS: A R. 10 

apresenta-se como o principal ponto de ligação da zona central da Alta de Lisboa (a 

qual é também a zona mais populosa) com o exterior, sendo de elevada importância a 

forma de amarração da R. 10 com a Av. Padre Cruz, com o Eixo Norte – Sul e também 

com a Alameda das Linhas de Torres. Uma vez mais, devido ao facto de se tratar de 

um nó de elevada importância na estrutura viária de um eixo de penetração na cidade e 

também na Alta de Lisboa (através da Av. Padre Cruz e da R. 10, respectivamente) é 

fundamental garantir o seu bom desempenho, o que deve ser sustentado por um 

estudo de tráfego próprio; 

o Estudo da Melhoria de Desempenho da 2ª Circular: A 2ª Circular tem actualmente 

um papel preponderante na rede viária da cidade de Lisboa, sendo fundamental o seu 

bom desempenho para um funcionamento eficaz do sistema. Com o fecho da rede 

viária principal da cidade de Lisboa devido à conclusão do Eixo Norte – Sul e da CRIL, 

é expectável que se venham a alterar as características do tráfego da 2ª Circular, 

nomeadamente no que respeita aos percursos preferenciais e aos volumes em cada 

um dos seus troços. Estas alterações da rede envolvente, associadas a uma expectável 

diminuição do volume de tráfego actual, vão permitir proceder também a outras 

intervenções que venham a ser identificadas como indicadas para proceder a uma 

melhoria do desempenho da 2ª Circular (como sejam, por exemplo, uma diminuição do 

número de acessos ou a reformulação de nós, entre outras medidas). Desta forma, 

pretende-se que a 2ª Circular funcione de uma forma mais eficiente, com claros 

benefícios para o tráfego que a utiliza e para todo aquele que dela depende (como visto 

na análise do Nó de Calvanas, em que o mau desempenho da 2ª Circular pode 

provocar a criação de filas de espera para o interior do próprio nó). 

• Transporte Colectivo: 

o Estudo de Procura e de Viabilidade Física e Económica de um Sistema de 

Transporte em Sítio Próprio entre a Alta de Lisboa e Entrecampos: tendo sido 

identificada a necessidade de criação de uma ligação de qualidade em transporte 

colectivo entre a Alta de Lisboa e o centro da cidade, o presente estudo propõe também 

que esta ligação venha a ser promovida numa tecnologia assente em metro 

ligeiro / eléctrico rápido e apresenta duas alternativas de percurso na zona exterior à 

Alta de Lisboa. Para proceder à escolha final do percurso, deverá ser realizada uma 
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avaliação fina das duas alternativas, através da realização de um estudo que abranja as 

componentes de procura, de inserção física do traçado e de avaliação financeira e 

económica. 

• Estacionamento: 

o Modelo de Gestão de Estacionamento da Alta de Lisboa: A definição, concepção e 

tomada de decisão sobre o modelo de gestão do estacionamento na Alta de Lisboa é 

um factor decisivo para o bom funcionamento de todo o sistema de estacionamento da 

Alta de Lisboa.  

As decisões a tomar referem-se ao modelo de exploração dos parques públicos de 

estacionamento, à política tarifária a implementar no estacionamento de acesso público, 

ao modelo de gestão dos silos PER actualmente emparedados, ao modelo de 

relacionamento entre a CML e o proprietário do estacionamento privado de acesso 

público, a definição dos eventuais modelos de concessão e ou exploração do 

estacionamento de acesso público (eventualmente em regime de PPP). 

o Operacionalização do Modelo de Gestão de Estacionamento da Alta de Lisboa: 

Caso a decisão final seja de incorporar a gestão do estacionamento da Alta de Lisboa 

na estrutura da EMEL, será necessário definir novos padrões de funcionamento e 

operacionalização do sistema dadas as especificidades do meio urbano em causa. Esta 

poderá ser uma boa oportunidade de testar novos processos de actuação, podendo vir 

a servir de projecto piloto para um aumento de eficiência da gestão do estacionamento 

tarifado na cidade de Lisboa. 

• Logística: 

o Definição do âmbito e das funções associadas ao Centro de Distribuição de 

Mercadorias, nomeadamente dando resposta às seguintes questões: articulação com 

os restantes níveis da rede de plataformas logísticas; impactes expectáveis, 

nomeadamente em termos de atracção / geração de veículos pesados; definição do 

modelo de negócio associado a esta infra-estrutura (focando as questões relacionadas 

com o seu financiamento e exploração). 
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J. PRINCIPAIS CONCLUSÕES 

 

INDICADORES DE MOBILIDADE 

 

 

 

Estimativas futuras 

de 56.100 habitantes 

e 13.600 

empregados 

 

Identificados 2 

segmentos com 

comportamentos de 

mobilidade distintos: 

PER e Venda Livre 

(VL) 

 

 

 

 

 

Residentes com 

relações fortes com 

o centro da cidade 

Empregados com 

residência fora de 

Lisboa 

 

O quadro seguinte compila os principais indicadores calculados com base nos 

trabalhos de campo realizados 

PRINCIPAIS INDICADORES

���������

PER actual VL actual TOTAL futuro
Até aos 14 anos 2.300 2.400 9.300
14 a 24 anos 2.100 2.100 8.400
25 a 64 anos 5.800 9.800 31.000
Mais de 64 anos 1.600 2.100 7.400
TOTAL 11.800 16.400 56.100

Dimensão do Agregado Familiar 3,3 2,9 3,0

	
 ����

Futuro
TOTAL 13.600

�������������������������

RESIDENTES EMPREGADOS
PER VL Futuro TOTAL

Nº médio de viagens 2,0 2,2 2,2 Nº médio de viagens 2,3
% utilização do TI 28 64 58 % utilização do TI 58
% utilização do TC 63 30 36 % utilização do TC 27

12 16 15 17
% imóveis 25 16 17 % com estacionamento gratuito 97
Nº veículos / 1000 hab 200 600 500 % residentes na Alta de Lisboa 20
% com carta de condução 32 74 57

VIAGENS NA ALTA DE LISBOA

Todo o Dia
HPM

�����������

	��������
 �����������������������

Nocturna
Nº lugares 2.050 Procura legal 1.720
Rotatividade (veiculos / lugar) 3,0 Procura ilegal 410
Duração média de estacionamento 2:30 Taxa ilegalidade 19%24%

Diurna

Residentes Empregados
115.500 25.000
17.300 4.300

% viagens na hora mais carregada% viagens na hora mais carregada

1.910
590

Residentes Empregados
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TRANSPORTE INDIVIDUAL 

 

Princípios 

Orientadores que 

norteiam a proposta 

para o sistema de 

transporte individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percursos 

preferenciais nas 

ligações entre zonas 

internas e com o 

exterior 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os princípios orientadores definidos para o sistema de transporte individual estão de 

acordo com as mais recentes orientações ao nível da mobilidade para a cidade de 

Lisboa, destacando-se, a nível operacional para o presente caso da Alta de Lisboa: 

• No Eixo Central: 

• Reserva de 1 via por sentido para transportes colectivos; 

• Proibição de estacionamento de superfície; 

• Cruzamentos semaforizados; 

• Minimização do número de viragens à esquerda a partir do EC; 

• Restrição do atravessamento do EC pelo tráfego automóvel de forma a 

estimular a sua utilização como zona de estadia pedonal. 

• Nas Avenidas e Ruas: 

• Existência de estacionamento na via; 

• Gestão de cada cruzamento de acordo com carga verificada. 

 

PERCURSOS PREFERENCIAIS NAS LIGAÇÕES ENTRE ZONAS INTERNAS E COM O EXTERIOR 
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Gestão e layout 

proposto para as 

intersecções 

estudadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervenções ao 

longo do Eixo Central 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GESTÃO E LAYOUT PROPOSTO PARA AS PRINCIPAIS INTERSECÇÕES 

 

• Semaforização de todas as intersecções ao longo do Eixo Central de forma a 

garantir bons desempenhos viários, que também proporcionem condições de 

segurança para os atravessamentos pedonais; 

• Rotundas não necessitam de semaforização devido ao desempenho viário, mas 

por questões de segurança dos atravessamentos pedonais esta é aconselhada. 

 

PROPOSTA DE INTERVENÇÃO NO EIXO CENTRAL AO NÍVEL DA CIRCULAÇÃO RODOVIÁRIA 
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• Criação de um corredor BUS no tramo norte do Eixo Central; 

• A criação de viragens à esquerda com pista dedicada para a Av. Vieira da Silva 

e para a Av. Krus Abecassis; 

• A obrigatoriedade de viragem à direita na Av. 5 e na Av. 6; 

• O prolongamento do corredor BUS no tramo norte do Eixo Central; 

• Criação de uma ligação a norte na rotunda do Eixo NS e Av. Santos e Castro. 
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Atravessamentos 

pedonais do Eixo 

Central 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestão de tráfego na 

parte oeste da zona 

central da Alta de 

Lisboa 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPOSTA DE INTERVENÇÃO NO EIXO CENTRAL AO NÍVEL DO TRÁFEGO PEDONAL 
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• Métrica entre passadeiras de cerca de 75 metros (semelhante ao comprimento 

dos quarteirões da Baixa Pombalina); 

• Criação de uma passadeira para serviço à Malha 5 e eliminação de 3 

passadeiras no tramo central 

• No tramo norte, alteração da métrica de localização de passadeiras, apesar da 

localização final dever ser concertada com os projectos de arquitectura das 

malhas adjacentes. 

 

PROPOSTA DE INTERVENÇÃO NA ZONA CENTRAL DA ALTA DE LISBOA 
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• Elevado tráfego de atravessamento ao longo da R. H 2, que entra em conflito 

com as viragens à esquerda para a Av. 1 (acesso à Malha 5) e para Av. 2 
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Duplicação da R. B 

devido à articulação 

com o tráfego do 

CDM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(acesso a Norte); 

• Proposta de criação de uma rotunda no cruzamento da Av. 1 com a R. H1; 

• A criação de uma pista dedicada para viragem à esquerda da R. H2 para a Av. 2 

permite um melhor funcionamento do cruzamento, ao nível da sua gestão 

semafórica; 

• Acesso à Estrada da Torre apenas possível a partir da R. H2 e saída apenas 

com viragem à direita de forma a penalizar a sua utilização por tráfego de 

atravessamento. 

 

PROPOSTA DE DUPLICAÇÃO DA R. B E DE CRIAÇÃO DE UM ACESSO À AV. SANTOS E CASTRO 

 

• A não duplicação da R. B implica um pior desempenho uma vez que as suas 

condições de circulação são afectadas pela movimentação de veículos do CDM 

(pesados, semi-pesados e ligeiros); 

• O acesso directo à Av. Santos e Castro permitirá que o tráfego do CDM não 

necessite de utilizar a malha da Alta de Lisboa para circular. 
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Proposta de 

intervenção no Nó de 

Calvanas 

 

 

PROPOSTA DE INTERVENÇÃO PARA O NÓ DE CALVANAS  
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• Gestão semafórica; 

• Acessos de e para a 2ª Circular – Benfica a serem realizados com 2 pistas para 

permitir a acumulação de veículos; 

• Acesso directo da 2ª Circular Aeroporto – Av. Santos e Castro; 

• Início da 4ª pista da 2ª Circular Aeroporto a partir do Nó de Calvanas. 

 

TRANSPORTE COLECTIVO 

 

Objectivos do sistema 

de transportes 

colectivos a 

implementar 

 

 

 

 

Ligações a satisfazer 

em TC 

 

 

 

OBJECTIVOS DO SISTEMA DE TRANSPORTES COLECTIVOS A IMPLEMENTAR 

• Satisfazer as necessidades de mobilidade identificadas, através de serviços de 

proximidade e de velocidade; 

• Garantir bons níveis de frequência e fiabilidade e fomentar a complementaridade 

entre modos, contribuindo assim para uma alteração modal a favor do TC. 

 

LIGAÇÕES A SATISFAZER EM TRANSPORTE COLECTIVO 

• Ligações ao centro da cidade de Lisboa (Av. Novas e Alvalade / Roma); 

• Ligações às redes pesadas de transporte: ML e Linha de Cintura; 

• Ligações internas à Alta de Lisboa. 
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Alternativas de 

ligação analisadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solução tecnológica 

indicada assenta na 

implementação de 

um corredor de 

superfície de 

transporte colectivo 

em sítio próprio 

 

 

 

 

Alternativa de 

percurso necessita de 

um estudo detalhado 

de avaliação de 

procura, inserção 

física e económica 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVAS AVALIADAS NA LIGAÇÃO AO CENTRO DA CIDADE 
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• Defende-se que a solução tecnológica mais adequada é a baseada em metro 

ligeiro / eléctrico rápido uma vez que: 

• Esta solução tecnológica responde adequadamente aos níveis de procura 

estimados. Apesar de serem semelhantes a outras estações do ML (Roma 

ou Chelas), não se justifica a solução de ML; 

• Trata-se de uma solução mais económica do que a em metro pesado; 

• Possibilidade de utilização do corredor BUS por outras linhas de TC; 

 

ALTERNATIVAS DE TRAÇADO PARA O SERVIÇO DE TCSP NO EXTERIOR DA ALTA DE LISBOA 
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Carris vai ser 

obrigada a alterar a 

sua oferta actual na 

Alta de Lisboa uma 

vez que a rede viária 

está ainda em 

evolução 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Definição do percurso exterior à Alta de Lisboa deverá ser avaliado em estudo 

que abranja as vertentes de avaliação fina de procura, de inserção física e de 

avaliação financeira e económica. 

 

LIGAÇÕES EM AUTOCARRO INTERNAS À ALTA DE LISBOA 

 

• A oferta da Carris vai ter de ser adaptada de modo a se adaptar às alterações 

urbanísticas e viárias previstas para a zona da Alta de Lisboa; 

• A oferta considerada corresponde, com ligeiras alterações, à apresentada no 

Plano de Mobilidade de Lisboa e no Estudo de Reestruturação da Rede da 

Carris; 
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Oferta global 

constituída por: 

• 1 linha de TCSP 

• 4 de autocarro 

 

Garantia de boa 

cobertura espacial 

 

OFERTA GLOBAL DE TRANSPORTE COLECTIVO  

 

• Proposta satisfaz desejos de ligações internas de proximidade (3 minutos entre 

rotundas da Alta de Lisboa) e de rapidez para o centro da cidade (12 ou 16 

minutos entre a Rotunda Norte e a estação de Entrecampos, de acordo com o 

percurso admitido); 

• 71% da população da Alta de Lisboa a menos de 400 metros de uma estação do 

TCSP ou do ML (linha Amarela); 

• 98 % da população a menos de 200 metros de uma linha de TC. 

 

ESTACIONAMENTO 

 

Regras de 

dimensionamento de 

estacionamento 

 

 

PARÂMETROS DE DIMENSIONAMENTO DE ESTACIONAMENTO DE ACESSO PRIVADO  

Os quadros seguintes compilam os parâmetros de cálculo a utilizar para determinar 

as necessidades de estacionamento de longa duração associada aos usos de 

comércio, serviços (Error! Reference source not found.) e residencial (Error! 

Reference source not found.). É de realçar que os valores apresentados 

relativamente ao comércio e serviço são inferiores ao estipulado no PDM, referindo-

se somente ao valor mínimo de estacionamento de acesso privativo. 
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Estacionamento de 

longa duração para 

comércio e serviços 

 

 

 

 

 

Estacionamento 

privativo para uso 

residencial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensionamento 

das necessidades de 

estacionamento de 

curta duração 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 31 –  Parâmetros de cálculo das necessidades de estacionamento de acesso privado de longa 
duração 

(por 100m2 de abc) 

Macro-zona  Comércio Serviços 

Norte 1,50 1,50 

Centro 1,25 1,25 

Sul 1,00 1,00 

Fonte: Le Stationnement, École Polytechnique Fédérale de Lausanne, tratamento TIS.PT 

 

Quadro 32 –  Dotações propostas para o estacionamento privativo dos residentes por tipologia de fogo 

Tipologia Nº de Lugares  

T0 e T1 1 

T2 1 

T3 2 

T4 2 

T5 ou superior 2 

Fonte: TIS.PT 

 

PARÂMETROS DE DIMENSIONAMENTO DE ESTACIONAMENTO DE ACESSO PÚBLICO 

Por seu lado, as necessidades de estacionamento de curta duração podem ser 

calculadas através dos rácios apresentados no Error! Reference source not found., 

sendo as necessidades finais a considerar para efeitos de dimensionamento da 

oferta, o valor máximo obtido para as necessidades de estacionamento. 

 

Quadro 33 –  Necessidades de estacionamento de acesso público previstas por 100m2 de construção 
Residentes 

Pe
río

do
 

M
ac

ro
-Z

on
a 

Co
m

er
ci

o 

Se
rv

iç
os

 

Cu
rta

 
Du

ra
çã

o 

PE
R 

Ex
ce

n-
de

nt
e 

VL
 

Eq
ui

p.
 

Sul 0,20 0,10 0,15 1,05 0,15 
Centro 0,20 0,10 0,15 1,05 0,15 No

c-
tu

rn
o 

Norte 0,20 0,10 0,15 1,05 0,15 

Sul 1,35 0,55 0,05 0,50 0,00 
Centro 1,25 0,60 0,05 0,50 0,00 

Di
ur

no
 

Norte 1,35 0,70 0,05 0,50 0,00 

A aplicar 

caso a caso 

com base 

em tabela 

específica 

Fonte: TIS.PT 
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Estacionamento nos 

Silos PER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balanço da Oferta de 

estacionamento 

Prevista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As necessidades de estacionamento serão satisfeitas em primeiro lugar, pela oferta 

das vias principais (oferta obrigatória do PUAL), sendo complementada por lugares 

de acesso público no interior de cada malha, quando necessário.  

 

Com a realização dos edifícios PER foram construídos diversos silos de 

estacionamento que, no total, têm uma capacidade aproximada de 2.740 lugares. 

Num cenário de plena ocupação urbana, a abertura destes silos para o 

estacionamento dos residentes PER permitiria responder a cerca de 77% das suas 

necessidades nocturnas. Caso não se reservem estes silos para os veículos dos 

residentes dos PER, existe um forte risco de ruptura do sistema no período nocturno, 

mas também no período diurno, uma vez que se admite que a percentagem de 

veículos que não são utilizados diariamente pelos residentes seja muito elevada 

(cerca de 2/3 destes utilizam os TC), o que pode comprometer a oferta disponível 

para a rotação do estacionamento de curta duração. 

 

BALANÇO DO ESTACIONAMENTO, CONTABILIZANDO UTILIZAÇÃO DOS SILOS PER E PARÂMETROS DE 
DIMENSIONAMENTO PROPOSTOS PELA TIS.PT  

 

 

Caso se adoptem as medidas propostas em termos de cálculo das necessidades de 

estacionamento, poderá não ser necessário considerar a oferta de estacionamento 

complementar em algumas malhas. 
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Sistema só funciona 

se longa duração não 

ocupar lugares 

destinados à curta 

duração 

 

 

Política de gestão do 

estacionamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiscalização do 

estacionamento 

 

 

Necessidade de 

criação de um 

sistema de gestão 

integrada de todo o 

estacionamento da 

Alta de Lisboa 

 

GESTÃO DO ESTACIONAMENTO  

Todo o desempenho do sistema de estacionamento depende da política de 

fiscalização de estacionamento que venha a ser adoptada. Sem um controlo eficiente 

da procura não é possível garantir a disponibilidade da oferta para a procura de curta 

duração. 

 

Ao nível da política de estacionamento, realçam-se os seguintes princípios: 

• O estacionamento de acesso público deverá ser tarifado de forma a promover a 

rotação da utilização dos lugares de estacionamento de acesso público no 

período diurno; 

• Deverá ser aplicado na Alta de Lisboa, o estipulado nos regulamentos da CML 

no que respeita à atribuição de dísticos a residentes apenas aos fogos que não 

têm a si associado a disponibilidade de estacionamento privado. Propõe-se que, 

excepcionalmente, seja fornecido o 2º dístico aos fogos de tipologia T3 já 

construídos ou em fase de construção que tenham somente 1 lugar de garagem; 

• Recomenda-se que nas malhas com estacionamento ainda não definido, seja 

admitida a dotação de 2 lugares de estacionamento privativo, nas tipologias T3 

mesmo para os fogos que tenham uma área inferior a 150 m2; 

• Propõe-se ainda que os silos construídos nos empreendimentos PER venham a 

ser abertos e reservados à utilização pelos seus habitantes, de forma a se evitar 

a ocupação diurna dos lugares de acesso público pelo estacionamento dos 

veículos dos residentes dos PER. 

 

A tecnologia actual de cobrança de estacionamento na via pública (parcómetros) não 

é a mais adequada para a Alta de Lisboa, sugerindo-se, em contrapartida, 

tecnologias alternativas que desincentivem assaltos e vandalismo. 

 

É ainda necessário definir em detalhe uma política de gestão integrada dos silos 

públicos que a CML irá receber da Alta de Lisboa (os não associados aos PER), bem 

como todo o sistema de gestão da restante oferta de estacionamento de acesso 

público, dado que inevitavelmente irá existir uma oferta mista de domínio público e 

privado que deverá ser gerida de uma forma integrada. 
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CALENDARIZAÇÃO 

 

Análises realizadas 

foram baseadas no 

horizonte de 

conclusão da Alta de 

Lisboa, por 

corresponder à 

pressão máxima 

sobre os sistemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nó de Calvanas é o 

ponto sensível de 

evolução da 

execução das 

infra-estruturas 

 

 

 

 

 

 

As análises realizadas dizem respeito ao cenário de conclusão do projecto, uma vez 

que este horizonte temporal correspondente ao momento em que o sistema de 

transportes está sob maior pressão. No entanto, até à conclusão do projecto irá 

decorrer um período temporal que não pode ser ignorado e o qual deve ser 

analisado, mesmo que tenha a si associado um elevado grau de incerteza, 

associada à evolução da calendarização do projecto.  

 

Figura 150 – Calendarização dos desenvolvimentos viários e urbanísticos na Alta de Lisboa 

 
Fonte: SGAL, tratamento TIS.PT 

 

Relativamente à análise da calendarização da conclusão das infra-estruturas 

rodoviárias, o seu ponto mais sensível é, sem qualquer dúvida, o Nó de Calvanas. 

De facto, a conclusão da Av. Santos e Castro vai proporcionar boas condições de 

circulação na ligação a partir do norte da cidade, o que irá sobrecarregar de trânsito 

o Nó de Calvanas que estará em obras durante cerca de 1 ano. Desta forma, esse 

ponto problemático deverá ser analisado detalhadamente assim que haja informação 

da forma como os trabalhos de reformulação do nó vão decorrer (nomeadamente 

quanto à disponibilidade de espaço canal para a realização das ligações 

disponibilizadas) de forma a se poder proceder aos desvios de trânsito associados 

às diferentes fases da obra. 
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Pressupostos 

seguidos na evolução 

da rede de TC 

 

 

A restante evolução da rede viária contribuirá para uma maior diversidade de 

escolha de caminhos, não se identificando problemas significativos, o que faz com 

que se preveja  a progressiva melhoria das condições de circulação. 

 

Relativamente ao serviço de TC, este parte da rede actual e irá sofrer alterações que 

têm como objectivo a sua progressiva adaptação à rede proposta para o ano 

horizonte de projecto tendo por base a evolução da rede viária e os seguintes 

pressupostos: 

• Em qualquer das carreiras que servem a Alta de Lisboa, não foram propostas 

alterações que viessem a ser reformuladas num ano posterior, de modo a 

garantir continuidade no regime de oferta; 

• As alterações de percurso devem ser realizadas logo que estejam disponíveis 

as vias rodoviárias que lhes servem de suporte de forma a poderem ser 

facilmente justificadas à opinião pública ao nível do timing da sua realização; 

• Complementarmente, as adaptações à rede de TC devem ser acompanhado por 

um eficaz processo de marketing, através da divulgação das alterações 

previstas para o curto prazo. 

 

CARGAS E DESCARGAS 

 

 

Adopção de uma 

política de regulação 

sobre o 

estacionamento e a 

circulação associados 

às operações de 

cargas e descargas 

 

 

 

 

Definição das 

funções do CDM e 

 

Deve ser adoptada uma política de regulação sobre a regulamentação já existente 

que incida sobre: 

• Estacionamento: criação de espaços de estacionamento reservados a 

operações de carga e descarga com duração limitada e fiscalização da sua real 

utilização; 

• Circulação: transferência das deslocações associadas à logística para períodos 

do dia com menor intensidade de tráfego e para as vias de hierarquia superior 

(neste caso as principais preocupações prendem-se com o abastecimento da 

Malha 5 e o CDM). 

 

Definição do âmbito e das funções associadas ao Centro de Distribuição de 

Mercadorias, nomeadamente dando resposta às seguintes questões:  



 
 

ESTUDO DE TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO PARA A ÁREA DE INTERVENÇÃO DO PUAL 221 

enquadramento na 

cadeia logística da 

AML 

 

• Definição da articulação com os restantes níveis da rede de plataformas 

logísticas; 

• Impactes expectáveis, nomeadamente em termos de atracção / geração de 

veículos pesados; 

• Definição do modelo de negócio associado a esta infra-estrutura (focando as 

questões relacionadas com o seu financiamento e exploração). 

 

MOBILIDADE PEDONAL 

 

Princípios 

Orientadores 

definidos para a 

mobilidade pedonal 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mobilidade pedonal 

na zona de 

intervenção do PUAL 

A mobilidade pedonal da zona de intervenção do PUAL deve reger-se segundo os 

seguintes princípios orientadores: 

• Hierarquização da rede pedonal, dotando de melhores condições de conforto e 

de maior nível de prioridade os percursos com maiores fluxos pedonais; 

• Promover a qualificação do espaço de circulação pedonal, mesmo que isso 

introduza alguma penalização das condições da circulação rodoviária de 

atravessamento; 

• Integrar o modo pedonal nas ligações baseadas noutros modos, nomeadamente 

o transporte colectivo; 

• Assegurar de forma permanente a qualidade do espaço pedonal. 

 

No contexto da Alta de Lisboa é necessário ter em especial atenção: 

• Os movimentos pedonais de atravessamento junto às zonas comerciais, 

principalmente de atravessamento do Eixo Central e junto à Malha 5; 

• O atravessamento de parques, de modo a assegurar ligações directas e 

seguras; 

• A redução da velocidade dos veículos, principalmente na proximidade de 

escolas, jardins e complexos desportivos; e, 

• A boa iluminação nocturna nos percursos pedonais de forma a garantir boas 

condições de segurança. 
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PONTOS DE DESENVOLVIMENTO FUTURO 

 

Foram identificadas 

questões que 

extravasam os 

trabalhos, mas que 

merecem atenção 

especial num futuro 

próximo 

 

 

 

 

 

 

Ao nível do 

Transporte Individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para além das análises enquadradas no desenvolvimento dos trabalhos, foi também 

identificado um conjunto de questões que extravasam o âmbito do presente estudo, 

mas que, para além de não poderem ser esquecidas, merecem uma atenção 

especial num futuro próximo.  

 

Estas questões estão directamente relacionadas com a área de intervenção do 

PUAL apesar de, em alguns casos, estarem relacionadas com a forma como a zona 

em estudo se relaciona com a envolvente e, em outros, com como a envolvente 

poderá condicionar o funcionamento da Alta de Lisboa. Neste sentido, são elencados 

principais desafios a que cumpre dar resposta, organizados por modo de transporte 

em análise: 

• Transporte Individual: 

• Reconfiguração do sistema de transportes e desvios de tráfego durante 

a construção do Nó de Calvanas: A conclusão da Av. Santos e Castro vai 

proporcionar boas condições de circulação a partir da Alta de Lisboa (e zona 

a norte da cidade), o que terá como consequência uma sobrecarga de 

trânsito no Nó de Calvanas, o qual estará em obras durante cerca de 1 ano. 

Assim que haja informação sobre a forma como os trabalhos de 

reformulação do nó vão decorrer, esse ponto deverá ser analisado de forma 

a se poder organizar os desvios de trânsito necessários para as diferentes 

fases dos trabalhos; 

• Estudo de Tráfego da Ligação entre o Campo Grande e o Nó de 

Calvanas: Devido à sua elevada importância, os impactos da execução 

desta ligação devem ser avaliados cuidadosamente, com a elaboração de 

um estudo de tráfego próprio que englobe a definição do seu layout e a 

avaliação do seu desempenho; 

• Estudo de Tráfego da ligação entre a R. 10, Av. Padre Cruz e Eixo NS: 

Uma vez mais, devido ao facto de se tratar de um nó de elevada importância 

na estrutura viária da Alta de Lisboa é fundamental garantir o seu bom 

desempenho, o que deve ser sustentado por um estudo de tráfego próprio; 
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Ao nível do 

Transporte Colectivo 

 

 

 

 

 

 

 

Ao nível do 

Estacionamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Estudo da Melhoria de Desempenho da 2ª Circular: O fecho da rede 

viária principal da cidade de Lisboa devido à conclusão do Eixo Norte – Sul e 

da CRIL, associado a uma expectável diminuição do volume de tráfego 

actual, vai permitir realizar as intervenções necessárias para proceder a uma 

melhoria do desempenho da 2ª Circular (como sejam, por exemplo, uma 

diminuição do número de acessos ou a reformulação de nós, entre outras 

medidas).  

• Transporte Colectivo: 

• Estudo de Procura e de Viabilidade Física e Económica de um Sistema 

de Transporte em Sítio Próprio entre a Alta de Lisboa e Entrecampos: 

Para proceder à escolha final do percurso da ligação entre a Alta de Lisboa e 

o centro da cidade em metro ligeiro / eléctrico rápido, deverá ser realizada 

uma avaliação comparativa mais detalhada das duas alternativas 

identificadas (ligação directa Nó de Calvanas – Campo Grande e ligação 

através do Bairro de Alvalade), através da realização de um estudo de 

viabilidade física e tecnológica. 

• Estacionamento: 

• Operacionalização do sistema de gestão e fiscalização do 

estacionamento, o que passa pela definição do modelo de exploração dos 

parques públicos, da política tarifária, do modelo de gestão dos silos, do 

modelo de relacionamento com a CML e da definição dos eventuais modelos 

de concessão e / ou exploração do estacionamento de acesso público 

(eventualmente em regime de PPP); 

• Operacionalização do Modelo de Gestão de Estacionamento da Alta de 

Lisboa, definindo os padrões de funcionamento e operacionalização do 

sistema dadas as especificidades do meio urbano em causa. Esta poderá 

ser uma boa oportunidade de testar novos processos de actuação, podendo 

vir a servir de projecto piloto para um aumento de eficiência da gestão do 

estacionamento tarifado na cidade de Lisboa. 
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Ao Nível da Logística 

 

 

• Logística: 

• Definição do âmbito e das funções associadas ao Centro de 

Distribuição de Mercadorias, de modo a responder às seguintes questões: 

articulação com os restantes níveis da rede de plataformas logísticas; 

impactes expectáveis, nomeadamente em termos de atracção / geração de 

veículos pesados; definição do modelo de negócio associado a esta infra-

estrutura (focando as questões relacionadas com o seu financiamento e 

exploração). 

 

Fevereiro 2006 

TIS.PT  

Este documento foi sujeito ao controlo de qualidade interno de acordo com o procedimento Controlo de Qualidade 

dos Relatórios e Propostas Ref.: P2/09 definido no Sistema de Gestão da Qualidade da TIS.PT. 
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ANEXO I – FICHAS DOS POSTOS DE CONTAGEM DE TRÁFEGO 
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ANEXO II – DIMENSIONAMENTO DA OFERTA DE ESTACIONAMENTO  

PARA EQUIPAMENTOS 
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Interpretação dos Campos da Tabela do Anexo III 

Balanço zonas existentes sem contabilizar silos PER: 

Refere-se ao balanço entre as necessidades de estacionamento e a oferta existente, mantendo os silos PER 

emparedados tal como se encontram à data actual. 

A análise foi efectuada quer à luz da aplicação dos critérios mínimos do PDM de Lisboa para o estacionamento de 

residentes quer à luz dos critérios propostos pela TIS.pt. 

Os valores positivos referem-se a lugares de folga, enquanto que os valores negativos se referem-se a carências 

existentes na malha. 

 

Balanço zonas existentes contabilizando  silos PER: 

Idêntico à análise anterior, porem afectando a procura de residentes de PER aos silos dos empreendimentos PER 

 

Capacidade disponível em silo PER para rotação 

Lugares disponíveis para rotação em silos PER após afectação de procura de residentes PER 

 

Necessidades máximas de construção de estacionamento complementar 

Dimensionamento da oferta de estacionamento complementar, num cenário de oferta mínima nas via principais do 

plano. 

Os valores positivos representam máximos de lugares previstos, os valores negativos significam folgas existentes 

mesmo admitindo a não construção de lugares de estacionamento complementar 

 

Total de Lugares de Acesso Público 

Número total de lugares de acesso público malha a malha 

 

Oferta estacionamento Rede Viária Principal 

Valores de estacionamento considerados na estimativa de lugares de estacionamento nas Vias Principais do PUAL, 

quer considerando o cenário de oferta mínima permitido pelo PUAL quer o cenário de oferta máximo, resultante a 

aplicação da PGRV 
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(mín.) 

PGRV 

(máx.) 

1  Sul   Não Consid.                   

2  Sul   Não Consid.                   

3  Sul   Não Consid.                   

4 Centro   Não Consid.                   

5  Sul   Não Consid.                   

6  Sul 1 Existente 102 300 102 300     621     

12 Centro 2 Existente -378 -378 -54 -54     372     

19 Centro 3 Existente -76 93 -76 93     353     

80 Centro 4 Existente -114 -10 -114 -10     148     

26 Centro 5 Existente -60 45 -60 45     492     

9 Centro 6 Estimar           56 236 180 180 

22 Centro 7 Existente -165 -11 49 203     478     

25 Centro 8 Estimar           16 70 54 78 

23 Centro 9 Estimar           21 61 39 53 

24 Centro 10 Estimar           -32 69 69 135 

28 Centro 11 Estimar           -49 71 71 95 

27 Centro 12 Estimar           77 140 63 124 

29 Centro 13 Existente -135 -113 52 73     138     

8 Centro 14 Existente -100 59 -100 59     300     

20 Centro 15 Existente -151 -16 45 181 69   420     

21 Centro 16 Estimar           -9 149 149 229 

10 Centro 17 Estimar           -20 123 123 218 

30 Centro 18 Estimar           -17 195 195 345 

67  Norte 19 Existente 165 244 165 244     363     

66  Norte 20.1 Existente 283 388 283 388     547     

64  Norte 20.2 Existente -154 -154 76 76     109     

65  Norte 20.3 Existente -348 -280 -89 -22     134     

63  Norte 20.4 Estimar           32 145 114 179 

32  Norte 21.1 Existente -270 -210 79 139 31   293     

34  Norte 21.2 Estimar           15 130 115 176 

68  Norte 22.1 Estimar           9 162 152 168 

69  Norte 22.2 Existente -153 -110 -62 -19     111     

70  Norte 22.3 Existente -105 -92 100 114 31   166     

58  Norte 22.4 Existente 47 47 105 105     138     

60  Norte 23.1 Existente -126 -34 226 318     513     

57  Norte 23.2 Estimar           25 70 45 71 

61  Norte 24.1 Estimar           -5 68 68 77 

62  Norte 24.2 Estimar           -37 95 95 140 
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36  Norte 25 Existente -81 -35 82 129     231     

59  Norte 26.1 Estimar           16 16 0 0 

44  Norte 26.2 Estimar           13 13 0 0 

43  Norte 26.3 Estimar           13 13 0 0 

53  Norte 27.1 Existente -155 -155 -62 -62     156     

52  Norte 27.2 Estimar           -2 129 129 166 

56  Norte 27.3 Estimar           54 120 65 109 

51  Norte 28 Estimar           33 86 54 112 

50  Norte 29 Estimar           1 26 25 49 

46  Norte 30 Não Consid.                   

41  Norte 31 Estimar           21 21 0 0 

37  Norte 32 Não Consid.               60 112 

38  Norte 33 Não Consid.               273 362 

7 Centro 34 Existente 195 361 195 361     618     

73 Centro CC Existente 1562 1562 1562 1562     2000     

33  Norte Esc Existente 167 167 167 167     190     

74 Centro Esc Existente 70 70 70 70     74     

79  Norte Esc Existente 42 42 42 42     50     

11 Centro   Existente 55 55 55 55     55     

13 Centro   Existente 57 57 57 57     58     

14 Centro   Existente 39 39 39 39     41     

15 Centro   Existente 47 47 47 47     55     

16 Centro   Existente 60 60 60 60     60     

17 Centro Esc Existente 169 169 169 169     187     

18 Centro   Existente 116 116 116 116     160     

31 Centro   Estimar           -15 68 68 68 

35  Norte   Estimar           6 25 19 34 

39  Norte   Não Consid.                   

40  Norte   Não Consid.                   

42  Norte   Não Consid.                   

45  Norte   Não Consid.                   

47  Norte   Não Consid.                   

48  Norte   Não Consid.                   

49  Norte   Estimar           -51 53 53 84 

54  Norte   Estimar           -65 65 65 65 

55  Norte   Estimar           -58 81 81 89 

71  Norte   Estimar           -21 35 35 35 

72  Norte   Não Consid.                   

75 Centro   Estimar           0 0 0 0 
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76  Norte   Estimar           -21 21 21 21 

77  Norte   Estimar           -6 6 6 6 

78  Norte   Existente 86 86 86 86     90 0 0 

81 Centro   Existente 25 25 25 25     26 0 0 
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ANEXO VII – PROPOSTA DE SINAIS VERTICAIS 

ANEXO VIII – PROPOSTA DE SINAIS DIRECCIONAIS 
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RELATÓRIO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO

SGAL – PARQUE DO VALE GRANDE

LISBOA

1 – NOTA PRÉVIA

De acordo com a solicitação expressa pela SGAL, Sociedade Gestora da Alta
de Lisboa, S.A., realizou a GEOSOLVE um Estudo Geológico-Geotécnico na
Alta de Lisboa, Parque do Vale Grande – Lisboa.

Este estudo destina-se a avaliar as características locais, por forma a que seja
possível efectuar o projecto de infraestruturas e arranjos exteriores que incluirão
jardins, pequenos lagos, passadiços de peões e outras estruturas de pequena
dimensão.
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2 – ASPECTOS GEOLÓGICOS DOS TRABALHOS

2.1 – INTRODUÇÃO E LOCALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE PROSPECÇÃO

Este relatório circunscreve-se com maior detalhe à área abrangida pela zona que
se pretende analisar e, de forma enquadrante, à zona geográfica envolvente.

O local em estudo engloba uma vasta área do Parque do Vale Grande, tendo o
plano de prospecção sido definido pela SGAL.

A Figura1 ilustra a localização da área objecto deste relatório. A localização dos
trabalhos de reconhecimento apresenta-se em desenho ANEXO.

Como elementos de apoio e reconhecimento do terreno dispôs-se da Carta
Geológica de Portugal, dos Serviços Geológicos de Portugal, à escala 1/10 000,
folha-2 (Lisboa); Carta Militar de Portugal, do Instituto Geográfico do Exército, à
escala 1/25 000, folha-417 (Loures) e levantamento topográfico fornecido em
formato digital pelo cliente.
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Figura 1 – Extrato da Carta Militar de Portugal, folha 417 – Loures com a respectiva
localização da obra. Representação sem escala associada.

2.2 – ENQUADRAMENTOGEOLÓGICO

Do ponto de vista geológico, e de acordo com a Carta Geológica, Folha 2 –
Lisboa (Figura 2), a área em estudo encontra-se assente em terrenos
pertencentes ao Miocénico, mais precisamente ao Burdigaliano Superior.

Local em Estudo:

N
↑
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Os terrenos do Burdigaliano Superior englobam as seguintes formações:

M2Ivb - “Areias da Quinta do Bacalhau” que se caracterizam por
alternâncias de areias e argilas geralmente de tons amarelados,
acastanhados e avermelhados, micáceas e exibem uma grande
variedade fossilífera. Na região de Lisboa, esta formação revela
uma espessura total de cerca de 35 metros.

M2Iva - “Argilas do Forno do Tijolo” constituídas por argilas, margas e
grés finos, argilosos e micáceos, de tons escuros, com raras
intercalações de molasso. Igualmente bastante fossilífera,
apresenta uma espessura na ordem dos 30 metros.

Localmente, e devido à presença de importantes linhas de água que atravessam
a área, os terrenos aflorantes podem revelar características aluvionares
formados pelos próprios materiais miocénicos.
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Figura 2 – Extrato da Carta Geológica de Portugal, folha 2 - Lisboa e respectiva
legenda. Representação sem escala associada.

LEGENDA:

N
↑
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2.3. TECTÓNICA E SISMICIDADE

Do ponto de vista sísmico, a Carta de Intensidades Sísmicas Máximas
observadas em Portugal Continental entre 1901 e 1972, que tem por base o
traçado de isossistas para as principais acções sísmicas registadas no nosso
país com epicentro na falha “Açores-Gibraltar” ou na “Falha do Baixo Tejo”,
indica que a intensidade sísmica máxima registada foi de grau IX na escala de
Mercalli modificada (Figura 3). Para um período de retorno de 1000 anos, com
base em estudo experimental, determinaram-se os seguintes valores:

Aceleração = 150 cm/seg2; Velocidade = 18 cm/seg; Deslocamentos = 8 cm.

A análise da Carta Neotectónica de Portugal Continental, na escala 1:1 000 000
(IGM, J. Cabral, 1988), não dá conta de acidentes tectónicos activos nas
imediações da área em estudo. No entanto, a uma menor escala de observação,
salienta-se a Falha do Tejo e os acidentes no bordo NW da planície aluvial do
Tejo de orientação NE-SW, com alguma expressão local.

Tendo em conta o tipo de estruturas urbanísticas que se pretendem desenvolver,
bem como os possíveis tipos de fundação a ela a associar, pode dizer-se que,
neste caso, a mobilização de qualquer estrutura potencialmente activa tem
consequências mecânicas pouco significativas, desde que tomados os devidos
cuidados, no cálculo das peças estruturais, de acordo com a Regulamentação
vigente para acções sísmicas.
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Local em estudo

Figura 3 – Carta de Intensidades Sísmicas

2.4. HIDROGEOLOGIA

As formações miocénicas objecto deste estudo, constituídas essencialmente por
alternâncias de níveis arenosos e argilosos, podem constituir níveis aquíferos
confinados ou semi-confinados em estratos predominantemente arenosos. No
entanto, a forte presença de argila, confere-lhes caudais pouco significativos.
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2.5. TRABALHOS DE PROSPECÇÃO

Os trabalhos de prospecção contaram com a realização de 20 sondagens
mecânicas efectuadas, na sua totalidade, a trado oco de ↓ 200 mm. Todas as
sondagens foram acompanhadas de ensaios SPT, espaçados de 1,50 m a partir
do primeiro metro de furação, com vista a uma caracterização dos terrenos
presentes.

A furação foi conduzida até uma profundidade em que se obtivesse índicios de
existir um nível resistente, ou seja, um nível em que os ensaios SPT revelassem
3 camadas consecutivas com valores iguais ou superiores a 60 pancadas NSPT.
Este critério foi igualmente pré-definido pela SGAL.

Perfuraram-se um total de 347 metros e efectuaram-se 236 ensaios SPT.
Alcançou-se uma profundidade mínima de furação de 5,50 m (sondagem 20) e
uma máxima de 29,50 m (sondagem 6).

A planta de localização dos trabalhos, os “logs” de sondagens e perfis geologico-
geotécnicos interpretativos, apresentam-se em ANEXO.

2.6. CONDIÇÕESGEOLÓGICOGEOTÉCNICAS ENCONTRADAS

2.6.1. GENERALIDADES

Pela análise global de todas as sondagens realizadas, a área de estudo é
caracterizada pela presença de bancadas areno-argilosas, muitas vezes com
micas e bastante fossilíferas. À superfície, os solos apresentam geralmente baixa
compacidade, que vai progressivamente aumentando em profundidade.
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Verifica-se uma certa regularidade no comportamento geológico e geotécnico
das formações prospectadas. Isto é, surgem níveis de areias finas que alternam
com outros mais argilosos, de tons amarelos, castanhos e vermelhos, passando
a um horizonte silto-argiloso, cinzento anegrado, bastante fossilífero e muito
compacto.

Nas sondagens S1, S2, S3 e S4, deslocadas para Este, não se chegou a atingir
este nível silto-argiloso. Na S20, situada no topo Norte, podemos constatar a
existência de material muito compacto desde o início da furação, tratando-se,
muito provavelmente, de substracto rochoso.

As formações de idade Recente representadas por Aterros e/ou Aluviões,
revelaram-se pouco espessos, nunca ultrapassando os 5 metros. Exceptua-se a
sondagem S6, onde se pensa estarmos em presença de um aterro muito recente
com cerca de 15 m de altura. Apenas nas sondagens S3, S4, S5, S6, S11 e S17
foram detectados estes materiais.

A profundidade do nível freático ou de nível suspenso de água, quando
detectado, está apresentada no Quadro 1. Não foram detectados fenómenos de
artesianismo.

Quadro 1 – Pofundidade do Nível Freático.
Sondagem

nº 2 3 4 7 8 10 13 14 15 16 17 18 19

Prof. Nível
Freático (m) 6.00 4.00 9.70 9.50 3.50 2.00 1.00 3.00 4.50 4.50 5.00 5.00 2.95

Para uma melhor visualização do exposto, devem consultar-se os “logs” e perfis
interpretativos em Anexo.
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2.6.2. CARACTERIZAÇÃO GEOTÉCNICA

A partir dos resultados das sondagens efectuadas foi possível conceber perfís
geológicos e geotécnicos interpretativos, onde foram identificadas as unidades
geológicas e respectivas características geotécnicas. Assim sendo, definiram-se
3 zonas geotécnicas, diferenciadas com base nos resultados dos ensaios SPT,
na posição do nível freático (quando detectado) e na geologia.

2.6.2.1. Zona Geotécnica 3 – Z.G. 3

Engloba os terrenos superficiais caracterizados por se apresentarem mais
descomprimidos, constituídos geralmente por solos areno-argilosos e/ou aterros
com valores de NSPT inferiores a 30 pancadas.

2.6.2.2. Zona Geotécnica 2 – Z.G. 2

Correspondem a terrenos intermédios, igualmente constituídos por solos areno-
argilosos que se encontram mais comprimidos. Apresentam espessuras
relativamente reduzidas e os valores de NSPT variam entre 30 e 50 pancadas.

2.6.2.3. Zona Geotécnica 1 – Z.G. 1

Esta zona abrange os terrenos mais profundos, constituída essencialmente por
substratos silto-argilosos muito compactos e fortemente fossilíferos, com valores
de NSPT iguais ou superiores a 50 pancadas.

Para uma melhor visualização junta-se em anexo perfís interpretativos com o
traçado gráfico. Nos perfis interpretativos 5 e 7 foi avançada uma interpretação
sobre o possível limite geotécnico ocorrente. Contudo, e dado o grande
afastamento existente entre algumas sondagens, é aconselhável a obtenção de
mais informação geológica e geotécnica nessas zonas.
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3. CONCLUSÕES

Este estudo, tem como objectivo, fornecer informação geotécnica para o Projecto
de um Parque Urbano, que incluirá pequenas estruturas, movimentos de terras e
algumas obras de natureza paisagística.

3.1. GENERALIDADES

Em termos gerais a compacidade dos solos em presença é crescente com a
profundidade.

Na ZG3, os estratos superficiais apresentam-se descompactados constituindo
uma zona com NSPT < 20 e consequentemente com tensões máximas
admissíveis de contacto na ordem dos 120 a 150 kPa. Mais em profundidade,
ainda na ZG3, nos estratos com NSPT entre 20 e 30 podemos considerar tensões
máximas de contacto na ordem dos 200 kPa. Na ZG2 será possível considerar
tensões máximas admissíveis na ordem dos 250 kPa, com valores crescentes
com a profundidade e de 400 kPa para a ZG1.

As escavibilidades serão francas e exequíveis com os meios normais de
escavação, constituídos por retroescavadoras (tipo JCB) até aos 2,5 a 3,0 metros
e por giratórias depois dessas cotas.

Os taludes de escavação poderão ser na ordem dos V : H = 2 : 1 para formações
coesivas e V : H = 1,5 : 1,0 para formações mais arenosas. Nos períodos
pluviosos poderão adoptar-se taludes menos inclinados.
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A natureza argilosa generalizada é propícia à pouca infiltração e
consequentemente à escorrência superficial, pelo que a drenagem durante os
trabalhos será de primordial importância.

Tratando-se de materiais areno-argilosos as correlações habituais permitem
tomar os seguintes valores para os parâmetros geotécnicos:

γ = 17 a 19 kN/m3 e γsat = 18 a 20 kN/m3

f = 20º a 27,5º
Cm = 0 a 5 kPa
E = 2 a 5 MPa

______________________ ________________________
Tiago Reis José Manuel Marques da Cruz
Geólogo Eng. Civil



ANEXOS



Planta de Localização
dos Trabalhos de Reconhecimento





Perfis Interpretativos

















Log’s de Sondagens





















































































































































































Projecto : N.º Processo

Projecto de Licenciamento de Arquitectura 137/EDI-UPAL/2004
Projecto de Estabilidade 166/OTR-UPAL/2005
Projecto de Escavação e Contenção Periférica 165/OTR-UPAL/2005
Projecto da Rede de Abastecimento de Água 172/OTR-UPAL/2005
Projecto de Segurança 176/OTR-UPAL/2005
Projecto de Isolamento Térmico 196/OTR-UPAL/2005
Projecto de Isolamento Acústico 198/OTR-UPAL/2005
Projecto da Rede de Gás 214/OTR-UPAL/2005
Projecto de ITED 51/OTR-UPAL/2006
Projecto de Elevadores 202/OTR-UPAL/2006
Projecto do Grupo de Emergência * VT20061116_1120
Projecto de Instalações Eléctricas * VT20061221_1455
Projecto da Rede de Esgotos 115/OTR-UPAL/2007

Licença de Escavação e Contenção 226/OTR-UPAL/2005

* - Referência da carta de envio do projecto aprovado à CML-UPAL

Malha 14 - Lote 14.2



Projecto : N.º Processo

Projecto de Licenciamento de Arquitectura 136/EDI-UPAL/2004
Projecto de Estabilidade 164/OTR-UPAL/2005
Projecto de Escavação e Contenção Periférica 163/OTR-UPAL/2005
Projecto da Rede de Abastecimento de Água 171/OTR-UPAL/2005
Projecto de Segurança 175/OTR-UPAL/2005
Projecto de Isolamento Térmico 195/OTR-UPAL/2005
Projecto de Isolamento Acústico 197/OTR-UPAL/2005
Projecto da Rede de Gás 213/OTR-UPAL/2005
Projecto de ITED 50/OTR-UPAL/2006
Projecto de Elevadores 201/OTR-UPAL/2006
Projecto do Grupo de Emergência * VT20061116_1120
Projecto de Instalações Eléctricas * VT20061221_1455
Projecto da Rede de Esgotos 114/OTR-UPAL/2007

Licença de Escavação e Contenção 225/OTR-UPAL/2005

* - Referência da carta de envio do projecto aprovado à CML-UPAL

Malha 14 - Lote 14.1
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