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CARACTERIZAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS 

As principais características das Redes de Infraestruturas Gerais, já construídas e previstas vir 
a construir, na área do PP5, no que concerne às características que lhes devem ser associadas 
e ainda às incumbências pela elaboração dos respectivos projectos, promoção da construção e 
responsabilidade pela manutenção I exploração, são as seguintes: 

I. Rede de Esgotos Pluviais 

a) Principais Características 
Para além das funções de recolha e escoamento local, esta rede inclui grandes colectores 
que realizam o encaminhamento para o estuário do Tejo de caudais provenientes de 
bacias a montante interessando áreas muito significativas. 
A rede construída, e prevista construir, apresenta secções muito variáveis desde 0 400 
mm, em colectores com funções de drenagem local, até secções de 0 2.000mm em 
colectores de grande dimensão que realizam o atravessamento transversal, em direcção 
ao estuário do Tejo, transportando essencialmente caudais provenientes do exterior. Na 
generalidade os materiais utilizados e previstos são o betão simples e o betão armado. 

b) Servidões 
São associadas servidões de protecção aos colectores de grande diâmetro; contudo, com 
o objectivo de optimizar o aproveitamento urbanístico de acordo com a malha adoptada, 
é prevista a alteração parcial do traçado do colector 0 2.000mm implantado, entre a Via 
do Oriente e o Passeio dos Heróis do Mar. 

c) Elaboração dos Projectos 
A incumbência pela elaboração dos projectos é da Parque EXP0'98 (Urbanizador), 
atendendo às exigências e critérios técnicos definidos pela C. M. Loures (SMAS). 

d) Execução das Obras 
A promoção da realização das obras é incumbência e encargo da Parque EXPO '98 
(Urbanizador), procedendo a entidade municipal atrás referida ao seu acompanhamento. 

e) Manutenção/Exploração 
Constitui incumbência e encargo da Parque EXPO '98 até à entrega da rede ao 
respectivo município, ou até à criação de outra entidade responsável pela gestão urbana. 

II. Rede de Esgotos Domésticos 

a) Principais Características 
À semelhança do que sucede com a Rede de Esgotos Pluviais, esta rede, para além de 
funções de recolha de esgotos domésticos produzidos localmente, inclui igualmente 
troços de ligação da rede a Montante, 0 800mm e 0 1.200mm para a ETAR de 
Beirolas (C. M. Lisboa I EMARLIS). 
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Além da rede de colectores, na sua maioria em PEAD, existe integrada neste sistema 1 
estação elevatória, EE4, de forma a proporcionar o escoamento dos caudais 
provenientes do PP5 até à ETAR de Beiro las. 

b) Servidões 
São associadas servidões de protecção aos colectores de grande diâmetro, bem como à 
estação elevatória e ETAR de Beiro las. 

c) Elaboração dos Projectos 
A incumbência pela elaboração dos projectos é da Parque EXP0'98 (Urbanizador), 
atendendo às exigências e critérios técnicos definidos pela C. M. Loures (SMAS). 

d) Execução das Obras 
A promoção da realização das obras é incumbência e encargo da Parque EXPO '98 
(Urbanizador), procedendo a entidade municipal atrás referida ao seu acompanhamento. 

e) Manutenção/Exploração 
Constitui incumbência e encargo da Parque EXPO '98 até à entrega da rede ao 
respectivo município, ou até à criação de outra entidade responsável pela gestão urbana. 

III. Rede de Abastecimento de Água e Serviço de Incêndios 

a) Principais Características 
Esta Rede de Distribuição é constituída por um conjunto de condutas em ferro fundido 
ductil com funcionamento "em malha", de modo a conferir maior fiabilidade e 
versatilidade ao abastecimento. A injecção processa-se a montante através da ligação 
ao sistema de distribuição da EPAL no concelho de Lisboa. 

b) Servidões 
Dada a configuração da rede que dispõe de elevada versatilidade ao nível da sua 
exploração e princípios de funcionamento, não se lhe associaram de servidões de 
protecção na área do PP5. 

c) Elaboração de Projectos 
A elaboração dos projectos constitui incumbência do Parque EXPO '98 (Urbanizador), 
atentas as exigências e critérios técnicos definidos pelo SMAS de Loures. 

d) Execução de Obra 
A incumbência e encargo da construção desta rede é da Parque EXPO '98 na sua 
qualidade de Urbanizador. 

e) Manutenção I Exploração 
Constitui incumbência da Parque EXP0'98 até à entrega da rede ao Município de 
Loures, ou até à criação de outra entidade responsável pela gestão urbana. 
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IV. Rede de Rega 

a) Principais Características 
Esta rede é constituída por um sistema de condutas em PEAD e PVC que realiza a 
distribuição de água para irrigação das áreas semeadas e plantadas e árvores isoladas 
dos espaços de utilização pública. 

A alimentação realiza-se através de estação de bombagem que injecta nesta rede água 
proveniente de furos de captação, encontrando-se igualmente prevista a alimentação 
através de água resultante do tratamento terceário da ETAR de Beiro las. 

b) Servidões 
Com excepção da estação de bombagem, que constitui o orgão essencial do 
funcionamento deste sistema, considera-se não se justificar a associação de servidão 
de protecção a esta rede na área do PP5. 

c) Elaboração dos Projectos 
Constitui incumbência da Parque EXPO '98 (Urbanizador). 

d) Execução da Obra 
Constitui incumbência da Parque EXPO '98 (urbanizador). 

e) Manutenção/Exploração 
Constitui incumbência e encargo da Parque EXPO '98 até à entrega da rede ao 
município de Loures, ou até à criação de outra entidade responsável pela gestão 
urbana. 

V. Rede de Gás N aturai 

a) Principais Características 
Esta rede é constituída por um sistema de condutas de abastecimento em aço e PEAD, 
em que a injecção se processa na extremidade sul do referido sistema. 
A rede de transporte de gás natural, construída em aço, localiza-se na proximidade junto 
da base do talude do IC 2. 

b) Servidões 
Considera-se que apenas se justifica o estabelecimento de servidão de protecção para a 
rede de transporte de gás natural, já exterior ao PP5. 

c) Elaboração dos Projectos 
Constitui incumbência da GDL na sua qualidade de Concessionária. A Parque EXPO 
'98, como urbanizadora procede no entanto à integração e compatibilização destes 
projecto com as restantes redes. 
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d) Execução de Obras 
Por razões de coordenação com as restantes obras de urbanização, têm vindo a ser 
celebrados protocolos entre a Parque EXPO '98 e a GDL visando a transferência da 
iniciativa e promoção da execução desta rede para a Parque EXPO' 98. 

Estes protocolos definem igualmente os modelos de ressarcimento pela GDL das 
despesas incorridas pela Parque EXPO '98, bem como a salvaguarda do 
acompanhamento da construção pela GDL assegurando o cumprimento das exigências 
técnicas e de qualidade. 

e) Manutenção I Exploração 
A rede é entregue à GDL para entrada em serviço, assegurando esta entidade a sua 
exploração e manutenção. 

VI. Rede Eléctricas 

a) Principais Características 
A partir da sub-estação norte, a sul do PP5, injectada pela Rede Eléctrica Nacional a 
60 kV (Alta Tensão) e onde a energia eléctrica é transformada para 1 O kV (Média 
Tensão}, é realizada a alimentação ao conjunto de Postos de Seccionamento e 
Transformação a instalar no PP5 e que transformam novamente a energia para a tensão 
utilizável pelos consumidores finais (0,4 kV- Baixa Tensão). 
A linha de transporte aéreo em MT existente que atravessa o PP5 é para desactivar. 

b) Servidões 
Considera-se naõ se justificar a assoctaçao de servidão de protecção à rede de 
distribuição do PP5; a servidão de protecção à linha de transporte aéreo em AT 
existente será desactivada com a desactivação dessa linha. 

c) Elaboração de Projectos 
Constitui incumbência da Parque EXPO '98, mediante acompanhamento e aprovação 
desses projectos pela LTE. 

d) Execução das Obras 
Ao abrigo de protocolo celebrado, que refere igualmente a atribuição dos encargos, 
cabe à Parque EXPO '98 a iniciativa pela construção das redes de média e baixa 
tensão. 

e) Manutenção/Exploração 
Constitui incumbência da LTE após entrada da rede em serviço. 

VII.Rede de Infra-estruturas para Telecomunicações 

a) Principais Características 
Esta rede é constituída por um sistema de tubos em PVC e caixas de acesso que 
permitem a instalação dos cabos de telecomunicações em toda a urbanização. 
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b) Servidões 
Considera-se não haver razões para associar servidão de protecção à rede de tubos e 
caixas para infra-estruturas de telecomunicações na área do PP5. 

e) Elaboração dos Projectos 
Constitui incumbência da Parque EXPO '98 (urbanizador), atentas as indicações da 
Portugal Telecom. 

e) Execução da Obra 
Constitui incumbência da Parque EXPO '98 (urbanizador), sendo as tampas das caixas 
de acesso fornecidas pela Portugal Telecom. 

d) Manutenção/Exploração 
Constitui incumbência da Parque EXPO '98 (urbanizador). 
Não se encontra prevista a entrega desta rede à Portugal Telecom, nem está definido o 
modelo de cedência aos operadores de telecomunicações. 

VIII. Rede de Recolha e Transporte de Resíduos Sólidos Urbanos 

a) Principais Características 
Esta rede é constituída por um conjunto de tubagem em aço, com diâmetro interior 
de 500 mm, que realiza o transporte para a Central de Recolha Norte dos Resíduos 
Sólidos Urbanos depositados pelos produtores nas Bocas de Recolha, públicas e 
privadas. 

b) Servidões 
Considera-se não existirem razões para associar servidão de protecção a esta rede, na 
área do PP5. 

c) Elaboração dos Projectos 
Constitui incumbência da Parque EXPO '98 (urbanizadora), através da empresa que 
contratou para a concepção, construção e exploração do sistema (CENTRALSUG). 

d) Execução das Obras 
Constitui incumbência da Parque EXPO '98 (urbanizadora), através da empresa que 
contratou para a concepção, construção e exploração do sistema (CENTRALSUG). 

e) Manutenção/Exploração 
Constitui incumbência da Parque EXPO '98 (urbanizadora), através da empresa que 
contratou para a concepção, construção e exploração do sistema (CENTRALSUG). 

IX. Rede de Águas Quentes e Frias 

a) Principais Características 
A rede prevista é constituída por um sistema de tubagens de aço que proporcionam a 
recirculação de águas quentes e frias destinadas a utilizações domésticas e de 
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climatização, produzidas numa central alimentada a gás natural localizada a sul do 
PPS. 

b) Servidões 
Considera-se não existirem razões para associar servidão de protecção ao sistema 
implantado na área do PPS. 

c) Elaboração dos Projectos 
Constitui competência e incumbência da empresa concessionária deste sistema: 
CLIMAESP AÇO. 

d) Execução das Obras 
Constitui competência e incumbência da empresa concessionária deste sistema: 
CLIMAESPAÇO. 

e) Manutenção/Exploração 
Constitui competência e incumbência da empresa concessionária deste sistema: 
CLIMAESP AÇO. 

X. Canais de Infraestruturas 

Com o objectivo de assegurar a coordenação e compatibilização no sub-solo das 
infraestruturas que servem os edifícios são reservados canais para a sua implantação: um 
longitudinal, ao longo da berna poente do Passeio dos Heróis do Mar, com 7m de largura; 
dez transversais, ao longo da frente norte dos edifícios, com 4,5m e largura. 
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