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I. INTRODUÇÃO 

O presente documento corresponde ao relatório ambiental, que integra o processo de Avaliação 

Ambiental Estratégica (AAE) do Plano de Urbanização de Alcântara. A AAE consiste num 
instrumento de avaliação de planos e programas, desenvolvido no contexto do processo de 
planeamento e programação, que pretende integrar .as questões ambientais no ciclo de decisão, 

orientadas por uma visão de desenvolvimento sustentável. 

A realização de uma avaliação ambiental, ao nível do planeamento e da programação, garante 
que os potenciais efeitos ambientais são tomados em consideração durante a elaboração de Plano 

e antes da sua aprovação. Esta avaliação contribui para a adopção de soluções inovadoras, mais 

eficazes e sustentáveis, e de medidas de controlo que evitem ou reduzam efeitos negativos 

significativos no ambiente, decorrentes da execução do Plano de Urbanização. 

O procedimento de AAE é definido pelo Decreto-Lei n.o 232/2007 de 15 de Junho, que transpôs 
para o direito interno os requisitos legais europeus estabelecidos pela Directiva n° 2001/42/CE de 

25 de Junho. Com o relatório ambiental é ainda dado cumprimento ao previsto nos artigos 3.o e 
5.0 do Decreto-Lei n.o 232/2007 de 15 de Junho articulado com a alínea b) do n.0 2 do artigo 89.o 

do Decreto-Lei n.o 380/99 de 22 de Setembro, republicado pelo Decreto-Lei 46/2009, de 20 de 

Fevereiro, referente ao Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT). 

Neste relatório ambiental são identificados, descritos e avalia dos os eventuais efeitos 
significativos da aplicação do Plano de Urbanização de Alcântara sobre o ambiente. Procedeu-se 

ainda à avaliação das alternativas analisadas no desenvolvimento das propostas do plano e que 

sustentam a proposta f inal do Plano. 

A entidade responsável pela elaboração do Plano em análise é a Câmara Municipal de Lisboa 

(CML), entidade à qual compete a elaboração da avaliação ambiental e, nesta fase em particular, 

identificar, descrever e avaliar eventuais efeitos significativos do PU sobre o ambiente. A Câmara 

Municipal é ainda responsável pela promoção de consultas a entidades às quais, em virtude das 
suas responsabilidades, possam interessar os efeitos do plano, bem como pela consulta ao público 

em geral e pela elaboração da Declaração Ambiental. 

O Relatório Ambiental foi já alvo de apreciação pelas entidades com responsabilidades 
ambientais específicas, que se pronunciaram no âmbito da Conferência de Serviços do Plano. O 

presente documento constitui o Relatório Ambiental reformulado em função das observações 
efectuadas tendo-se integrado todas as que se consideraram ajustadas e justificado a eventual não 

integração. O presente documento foi igualmente alvo de consulta pública, não tendo sido 

efectuadas observações ao mesmo. Nesta fase foram, no entanto, efectuadas pequenas alterações 

às peças fundamentais do PU, decorrentes do processo de discussão pública, alterações essas já 
reflectidas na presente revisão. 
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II. OBJECTIVOS E METODOLOGIA 

11.1. AVALIAÇÃO AMBIENTAL ESTRATÉGICA 

Em termos genéricos, a AAE pretende garantir um nível elevado de protecção do ambiente e 
contribuir para a integração das considerações ambientais na preparação e aprovação de planos e 
programas, com o objectivo de promover um desenvolvimento sustentável. Constitui um processo 
de avaliação de impactes ambientais ao nível estratégico de políticas, programas ou planos com o 
objectivo de: 

• Assegurar a integração de considerações ambientais, sociais e económicas nos processos de 

planeamento, de programação e de elaboração de políticas; 

• Detectar oportunidades e riscos, avaliar e comparar opções alternativas de desenvolvimento enquanto 

estas ainda se encontram em discussão; 

• Contribuir para o estabelecimento de contextos de desenvolvimento mais adequados a futuras 

propostas. 

Assim, a AAE contribuirá para : 

• Assegurar uma visão estratégica e uma perspectiva alargada em relação às questões ambientais, num 

quadro de sustentabilidade; 

• Auxiliar na identificação, selecção e justificação das melhores opções face aos objectivos de ambiente e 

desenvolvimento; 

• Contribuir para a discussão de grandes opções e para uma decisão mais sustentável nos níveis 
ambiental, social e económico; 

• Detectar problemas e oportunidades estratégicas nas opções em análise e facilitar a consideração de 

impactes cumulativos; 

• Assegurar processos participados e transparentes, que envolvam todos os agentes relevantes; 

• Produzir contextos de desenvolvimento mais adequados a futuras propostas de desenvolvimento; 

• Sugerir programas de seguimento, através de gestão e monitorização estratégica. 

A avaliação ambiental de planos e programas constitui um processo integrado, contínuo e 
sistemático no procedimento de tomada de decisão, destinando-se a incorporar valores ambientais 
nessa mesma decisão. Este processo tem lugar a partir de um momento inicial da decisão de 
elaboração, procurando visões alternativas e perspectivas de desenvolvimento incorporadas num 
planeamento ou numa programação que vão servir de enquadramento a futuros projectos. 

De acordo com a alínea b) do no 2 do artigo 96.o do RJIGT (publicado pelo Decreto Lei n.o 
380/99, de 22 de Setembro, com as alterações posteriores e republicação pelo Decreto-Lei n.o 
46/2009, de 20 de Fevereiro), o PU é acompanhado de um relatório ambiental "no qual se 
identificam, descrevem e avaliam os eventuais efeitos significativos no ambiente resultantes da 

aplicação do plano e as suas alternativas razoáveis que tenham em conta os objectivos e o âmbito 

de aplicação territorial respectivos". 

Globalmente, o processo de AAE aplicado a Planos poderá obedecer ao faseamento 
representado na Figura II.l. Este documento refere-se à segunda fase, elaboração do relatório 
ambiental, tendo sido submetido a parecer das entidades às quais possam interessar os efeitos 
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ambientais resultantes da aplicação do plano, conforme definido no ponto 3 do Art. 7 .o do Decreto
Lei n.o 232/2007, de 15 de Junho. 

Objectivos 
estratégicos 

1.• Fase, análise dos factores criticas 

Quadro de referência 
estratégico 

Questões estratégicos do Plano 

Factores ambientais de sustentabiidade 

Consulto a entidades 
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3.• fus ... seguhrte!nlu 

l Programa de g estão e monitorização ambiental _j 
estratégico e de sustentobilidode do plano 
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do Plano 
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Proposta do Plano 
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Setembro 2008 
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- Integração dos 
pareceres das ERAE 

Maio 2010 

Figura 11.1. Fases do processo de AAE 

Por indicação da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do 
Tejo (CCDR-LVT) representou-se o faseamento em forma de cronograma, de modo a reflect ir a 
articulação dos processos de avaliação ambiental e planeamento de uma forma mais explícita : 

Processo de 
AAE 
Relatório dos 
FCD 

Relatórlo 
Ambiental 
Prelímina~ 

Relatório 
Ambiental Final 

Julho, 2011 

Estudos de 
Caracterização 

Elabor ação do RFC 

Setembro 2008 

Estudo Desenvolvimento P~recer 
Prévio da Proposta da CA 

Avaliação Ambienta I 

Maio 2010 
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Na elaboração do presente relatório seguiram-se as metodologias definidas no Relatório de 

Definição de Âmbito, tendo sido adoptadas as recomendações proposta pelas ent idades que o 
avaliaram, bem como as orientações definidas na regulamentação em vigor, em especial no 
Decreto-lei n.o 232/2007 de 15 de Junho; no "Guia de Boas Práticas para Avaliação Ambiental 

Estratégia - Orientações Metodológicas", da Agência Portuguesa do Ambiente (Partidário, 2007) e 

no Guia da Avaliação Ambiental dos Planos Municipais de Ordenamento do Território da DGOTDU e 
APA (2008), aferido ao caso concreto do presente Plano. 

De referir que alguns dos pareceres ao Relatório da Definição do Âmbito, foram recepcionados 

pela equipa da Avaliação Ambiental posteriormente à entrega do Relatório Ambiental, motivo pelo 

qual não foram considerados na elaboração deste. Foi este o caso do parecer emitido pela 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo (CCDRLVT). 

Os conceitos técnicos, no domínio do ordenamento do território e do urbanismo, utilizados neste 
documento são os definidos no Decreto-Regulamentar n.o 9/2009, de 29 de Maio. Os restantes 

conceitos, sempre que aplicável, seguem também as definições constantes nos diplomas que os 

regulamentam. Nos casos em que os significados ou interpretação dos termos técnicos passa ser 

dúbia optou-se pela sua definição como nota de rodapé. 

A avaliação ambiental efectuada assume um carácter estratégico, identificando, descrevendo e 
avaliando os efeitos ao nível da sustentabilidade ambiental resultantes da execução do plano, 
tendo a avaliação ambiental contribuído para a selecção das alternativas que se consideram mais 

sustentáveis. As recomendações e medidas de minimização definidas no âmbito da avaliação 

ambiental foram integradas e consideradas especialmente ao nível do regulamento do Plano. Esta 
fase tem ainda a mais-valia de prever a implementação de medidas de monitorização e seguimento 

dos efeitos ambientais da execução do plano. 

As recomendações da Avaliação Ambiental que não se enquadrem no âmbito e escala de 
actuação do PU serão t ranspostas para a Declaração Ambiental, de modo a garantir o cumprimento 

dos objectivos de sustentabilidade, durante a fase de aplicação do Plano. 

O objectivo desta análise e avaliação é a realização de estudos técnicos, de acordo com os 

factores críticos de decisão e o nível de pormenorização e alcance estabelecidos no relatório de 
definição do âmbito, permitindo efectuar análises de tendências em termos ambientais e de 

sustentabilidade. Nesta fase, são ainda estabelecidas directrizes que constituam orientações ou 
recomendações da AAE e que devem ser implementadas em fase de seguimento. 

Julho, 2011 

Definição dos FCD 
e contex:o da AAE 

Análise e 
Avaliação 

Figura II.2 . Fasea m ento do processo d e AAE. 
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11.1.2. Fases seguintes 

11.1.2.1. Consulta pública e às entidades 

O presente relatório ambiental e a proposta do Plano de Urbanização de Alcântara, foram 
submetidos ao parecer das entidades, às quais, em virtude das suas responsabilidades 
ambientais, podem interessar os efeitos do PU sobre o ambiente, bem como a todas as entidades 

que foram a ser consultadas no âmbito do acompanhamento do Plano, de acordo como definido no 

Artigo 75.o-c do RJIGT. A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale 

do Tejo (CCDR-LVT) procede à realização da conferência de serviços, da qual resulta uma acta com 
o parecer sobre o PU. 

Após a consulta das entidades e da eventual reformulação do plano e do relatório ambiental, 

face aos pareceres emitidos, será promovida a consulta pública do PU onde se inclui o respectivo 
Relatório Ambiental, nos termos do disposto nos n.05 6 a 9 do artigo 7.o do Decreto-Lei n.o 

232/2007, de 15 de Junho, articulado com os n.05 2 do Artigo n.o do Decreto-Lei n.o 380/99, de 
22 de Setembro, com as alterações posteriores. 

Relatório ambiental Proposto do Plano 

Consulto a entidades 

RelatOnoAm;/_ 
Plano 

Pareceres 

Plano final 

Declaração:> ambiental 

Este procedimento faculta às autoridades interessadas e ao público em geral o Relatório 
Ambiental da AAE, antes da aprovação do Plano tend!o como objectivo a sensibilização do público 

para as questões ambientais, no exercício do seu direito de cidadania. Durante a fase de consulta 

pública, e seguindo os princípios da transparência, da responsabilização e da participação, é 
possibilitado um envolvimento activo e construtivo por parte de diferentes grupos-alvo que possam 

vir a ser estratégicos no sucesso da implementação do Plano. 

Este envolvimento assegura a recolha de observações e sugestões formuladas pelos 
interessados que possam de algum modo ser afectados pela aprovação do Plano ou pela 
concretização das propostas nele consagradas. 

Durante o prazo de consulta pública, a qual é anunciada com uma antecedência de 5 dias e tem 

a duração mínima de 22 dias, todos os elementos ser.ão facultados através da Internet (página do 

município) e estarão disponíveis para consulta nas instalações da Câmara Municipal, afixando-se 
nesses lugares as sessões de esclarecimento que possam vir a ser realizadas. 
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Os pareceres e contributos recebidos na consulta às entidades e ao público em geral foram 
ponderados na elaboração da versão final do PU de Alcântara, ou justificada a eventual não 

aplicação do acolhimento dos mesmos. 

II.1.2.2. Declaração ambiental 

Após a aprovação do PU de Alcântara será e laborada a Declaração Ambiental, nos termos do 

Artigo 10.0 do Decreto-Lei n.o 232/2007, de 15 de Junho. 

Nesta declaração será identificada a forma como as considerações ambientais e o relatório 
ambiental foram integrados no Plano. Serão também referidas as observações apresentadas na 

consulta pública e pelas entidades, bem como a forma como esses contributos foram ponderados 

na elaboração da versão final do PU, justificando-se eventuais situações em que não tenham sido 

acolhidos. 

A declaração apresentará ainda as razões que fundaram a aprovação do plano e as medidas de 
controlo dos efeitos significativos no ambiente decorrentes da aplicação do PU de Alcântara. 

A declaração ambiental será entregue à Agência Portuguesa do Ambiente (APA), bem como às 

restantes ERAE, de acordo com o previsto no art.010° do Decreto-Lei n.0232/2007, de 15 de 

Junho, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.058/2011, de 4 de Maio, sendo também 

disponibilizada na página electrónica do Município. 

II.1.2.3. Seguimento 

A fase de seguimento tem como objectivo dar sequência a um 
programa que deverá acompanhar o ciclo de planeamento durante o prazo 
de vigência do PU e concretizar a sua aplicação. Este programa permite 

trabalhar as múltiplas dimensões de incerteza que caracterizam qualquer 

processo de decisão estratégico e assegura o contributo da AAE na 

integração das questões de ambiente e sustentabilidade no processo de 
decisão. 

Do relatório ambiental resultará um Programa de Acção para a gestão 

ambiental e de sustentabilidade da estratégia, que inclui indicadores, 
medidas de gestão ambiental e de sustentabilidade, e um quadro 

institucional articulado com o da implementação do Plano. 

Definição dos FCD 
e contexto da AAE 

(
Análisee ) 
Avaliação 

A entidade responsável pelo Plano procede ao controlo dos efeitos significativos do PU no 
ambiente. A avaliação das consequências ambientais da aplicação do Plano e da evolução dos 

objectivos de sustentabilidade definidos serão acompanhados pela aferição dos indicadores 

definidos no capítulo VII (pag.120), sendo os resultados divulgados a nua I mente pelo município, na 

sua página electrónica, e enviados para a Agência Portuguesa do Ambiente, entidade que 
disponibilizará a informação a todos os interessados. 
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III. OBJECTO DE AVALIAÇÃO 

O objecto de avaliação é Plano de Urbanização de Alcântara, adiante designado abreviadamente 
de Plano, PU ou PUA, documento da responsabilidade da Câmara Municipal de Lisboa. 

111.1. ANTECEDENTES 

III.1.1. Antecedentes do Plano 

O desenvolvimento do plano de urbanização para esta área tem vindo a ser sucessivamente 

condicionado pelos estudos e definição dos traçados das grandes infra-estruturas rodo-ferroviárias 

previstas para Alcântara. A primeira deliberação da Câmara Municipal de Lisboa (CML) para 

elaboração do Plano remonta a 21 de Junho de 1995 (Proposta n.o 291/95), referente à área 
delimitarda no PDM como UOP 19 - Aicântara-Rio, não se tendo efectivado a formalização deste 

instrumento de gestão territorial. Em 9 de Maio de 2002, a CML aprovou os termos de referência 

para elaboração do PU de Alcântara, nos quais, para além da área integrada na UOP19, se incluiu 
parte da unidade UOP21. 

Em 30 de Março de 2005 foi aprovado o Estudo Urbanístico de Alcântara (Alcântara XXI), que 
define princípios e objectivos para a gestão deste território. Com este estudo considerou-se que 

estavam reunidas as condições necessárias ao desenvolvimento de um instrumento de gestão 
territorial adequado a este espaço. A CML aprovou a elaboração de um Plano de Pormenor para 

esta área (Proposta n.o 69/2006), opção entretanto revogada devido, por um lado à divergência de 

objectivos definidos no estudo "Alcântara XXI" e o Plano Regional de Ordenamento do Território da 
Área Metropolitana de Lisboa (PROTAML), por outro devido à oportunidade de reestruturar e 
qualificar esta área urbana motivada pela vontade da Secretaria de Estado dos Transportes de 
promover a reformulação do nó rodo-ferroviário de Alcântara. É neste contexto que emerge a 

elaboração do Plano de Urbanização de Alcântara. 

III.1.2. Antecedentes da avaliação ambiental estratégica 

No que se refere à AAE, em Setembro de 2008 foi elaborada a Proposta de Definição do 
Âmbito da Avaliação Ambiental , a qual foi submetida à apreciação das entidades às quais, em 

virtude das suas responsabilidades ambientais específicas, se considerou que interessam os efeitos 
ambientais resultantes da aplicação do plano 

Foram obtidos pareceres das entidades identificadas no quadro seguinte, onde também se 

apresenta um resumo das principais questões abordadas. Foram atendidas todas as 
recomendações e sugestões apresentadas pelas entidades consultadas, excepto nas situações em 

que é justifica no campo observações do Quadro III.1 a impossibilidade de adopção. No Anexo 1 

apresentam-se as cópias dos pareceres emitidos. 

Em Maio de 2010 procedeu-se à conclusão e entrega do Relatório Ambiental do PU de Alcântara, 
o qual foi apreciado em Conferência de Serviços em Novembro de ;2010. O presente documento 

integra já as observações efectuadas pelas entidades que se pronunciaram no âmbito da 

Conferência de Serviços do Plano. As cópias dos referidos pareceres encontram-se no Anexo 2 e a 

respectiva ponderação no Anexo 3 . 
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Quadro 111.1. Síntese das principais recomendações obtidas na consulta do relatório de definição do 
âmbito 

Entidade Principais recomendações Observações 

Instituto da Água, I.P. 
(Ref. a SAI/DORDH/DOV 
/2009/930-, de 
14.10.2009) 

ARH Tejo 

(Ref. a GOT -00129-0FI -
2009, de 04.10.2009) 

Administração do Porto 
de Lisboa (N.0 335650, 
de 21.10.2009) 

Agência Portuguesa de 
Ambiente (Ref.a 
AAE313/1863/09/GAOA, 
de 19.10.2009) 

IGESPAR - Instituto de 
Gestão do Patr imónio 
Arquitectónico e 
Arqueológico (Ref. a 
2005/1(003) 

ANPC Autoridade 
Nacional de Protecção 
Civil 

SIMTEJO - Saneamento 
Integrado dos 
Municípios do Tejo e 
Trancão, S.A. (Ref. a 
SMTJ/S-0031512009, 
de 31.12.2009) 
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Remete a emissão de parecer para a ARH com jurisdição 
na área. 

De uma forma geral concorda com o definrdo no 
Relatório de Definição do Âmbito, consider.ando no 
entanto que: 

- A AAE deve incluir a .análise das orientações 
estratégicas definidas mo Plano Nacional da Água e do 
Plano de Bacia Hidrográfica do Rio Tejo; 

- o Factor Crítico Ambiente Urbano deve acautelar a 
qual idade dos recursos hídricos superficiais; 

- o Factor Crítico Recursos Naturais deve caracterizar e 
avaliar a ocupação existente e prevista para a periferia 
das massas de água superficiais; avaliar as condições de 
escoamento dos cursos de água, ident ificar as infra
estruturas existentes e previstas para a drenagem de 
águas pluviais, avaliando a sua eficácia; avaliar a 
impermeabilização do solo e suas consequências sobre a 
infiltração da água; as;segurar a conservação do recurso 
solo e preveni r a ocorrência de cheia e inundações. 

- integrar medidas e acções que promovam a uti lização 
sustentável da água. 

-aval iar os efeitos cumulativos do Plano de Pormenor da 
Pedreira do Alvito. 

- Destaca o projecto Nova Alcântara ( novas 
acessibilidades rodo ferroviárias) e disponibiliza-se para 
colaborar com a equipa. 

- Apresenta uma avaliação do local face às disposições 
relativas à prevenção de acidentes graves (Decreto-lei 
n.o 254/2007, de 12 de Julho) e conclui : "considera-se 
que não é necessário incluir informação relativa à 
prevenção de acidentes graves, no âmbito desta 
avaliação ambiental estratégica". 

- Apresenta proposta de designação e de clari ficação de 
conceitos relativos aos critérios de avaliação e objectivos 
de sustentabilidade. 

- Alerta para a falta de referência a Sítios Arqueológicos. 

- Destaca a importância arqueológica do Vale de 
Alcântara e a omissão, nos termcs de referência, de 
estudos desta natureza. 

Emite parecer favorável e ressalva: 
- A necessidade de caracterização e avaliação dos riscos 
induzidos/agravados ou mitigados pela implementação 
do PU e descrição das medidas de mitigação de riscos. 
- Identifica com principais riscos no local, e que por isso 
devem ser âmbito de uma anál ise de maior detalhe, o 
risco de ocorrência de sismos, incêndios urbanos e 
inundações (devidas a ocorrência de episódios de 
precipitação intensa, tsunamis e cheias rápidas na ribeira 
de Alcântara). 

- Aconselha a consulta dos cadernos técnicos publicados 
por esta entidade (PROCIV 1, PROCIV 6 e PROCIV 9). 

- Destaca a import:ância da drenagem urbana na 
selecção de soluções de urbanização. 
- Recomenda a análise do Plano Geral de Drenagem de 
Lisboa. 

- Recomenda que a drenagem urbana e o saneamento 
sejam considerados como "factor crítico de decisão" 
(FCD) 
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- A qualidade dos recursos hídricos foi 
abordada nos FC Recursos naturais, 
critério recursos hídricos. O qual, face 
à natureza do Plano tem em 
consideração as opções urbanas 
adoptadas. 
As infra-estruturas e a hidrául ica 
urbana são abordadas no critério 
Infra-estruturas e equipamentos. Os 
riscos de inundação e cheias, no 
critério riscos ambientais e 
tecnológicos. 

O critério património tem em atenção 
a área de protecção de valores 

arqueológicos (identificados na Planta 

de condicionantes do PUA e na Figura 
V.63, pag. 92) . O regulamento do PU 

identifica medidas de protecção dos 
valores arqueológicos que possam ser 
detectados no loc;al. 

- A drenagem urbana é abordada nos 
Critério Recursos Hídricos e nas infra
estruturas e equipamentos. 

- Não foi inserido um novo FCD, 
sendo que o saneamento e a 
drenagem urbana foram considerados 
no critério infra-estruturas e 
equipamentos, sendo incluída a 
aval iação dos riscos associados. 
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III.2. A ÁREA DO PU DE ALCÂNTARA 

O PU de Alcântara abrande uma área de 235 ha, que se estende ao longo do Vale da Ribeira de 

Alcântara, interceptando as freguesias de Alcântara, Prazeres e Santo Condestável (ver Figura 

III.l). Apesar da sua localização privilegiada, a área caracteriza -se por apresentar um tecido 
urbano e social fragmentado, sem tratamento adequado e integrador. 

O desenvolvimento desta zona foi influenciado pela presença do Porto de Lisboa e das 
estruturas viárias complementares, que permitiram a instalação de unidades industriais, entretanto 

abandonadas. O tecido urbano histórico foi fragmentado pela construção da Ponte 25 de Abril e da 

Av. de Ceuta, que atravessam o local. 

Um dos principais marcos na conversão urbana de Alcântara iniciou-se na década de noventa 

com a erradicação de um assentamento de barracas e construções precárias que se acumularam 
no Casal Ventoso. Também nesta época inicia-se a reconversão de antigas instalações portuárias, 
para actividades de restauração e lazer, impulsionando assim uma nova utilização da Frente 
Ribeirinha do Tejo. 

Julho, 2011 

Fonte: Termos de referência do PU de Alcântara, Câmara Municipal de Lisboa 

Figura 111.1. Ár·ea de interven ção do PU de Alcânta ra 
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III.3. OBJECTIVOS DO PLANO DE URBANIZAÇÃO 

De acordo como definido nos termos de referência "pretende-se que o Plano de Urbanização de 

Alcântara venha estabilizar um quadro de desenvolvimento urbano local que contribua para a 

coesão do tecido social e urbano; integrando os aspectos de sustentabilidade territorial, 
designadamente incorporando a estrutura ecológica urbana, enquanto componente fundamental de 
qualificação ambiental e de mitigação de riscos naturais". 

Os objectivos programáticos são organizados em três grandes eixos: 

• Qualificação Ambiental; 

• Coesão Territorial; 

• Regeneração Urbana. 

De acordo com o mesmo documento, para cada objectivo programático são definidos objectivos 
específicos. 

Para a qualificação ambiental os Termos de Referência definem: 

• Promover uma estrutura ecológica contínua que relacione o Estuário com o Vale de Alcântara e, 
através deste, o Parque de Monsanto; 

• Garantir a drenagem hídrica e atmosférica do sistema de Vale, entre as áreas interiores da Cidade 
e o Estuário; 

• Propor soluções mitigadoras das situações de risco natural, designadamente sísmico e de 
inundações; 

• Favorecer a melhoria do desempenho energético dos edifícios a construir; 

• Procurar soluções de minimização de ruído ambiente, gerado pelo tráfego nas infra-estruturas 

rodoviárias e ferroviárias que influenciam a Área de Intervenção; 

• Promover a identificação e valorização do património cultural existente, designadamente o 

proveniente de arqueologia industrial, favorecenoo usos adequados à sua preservação, bem como a 
respectiva reintegração num tecido urbano renovado ou requalificado; 

• Valorizar os sistemas de vistas do Vale de Alcântara e da Frente Ribeirinha; 

• Estabelecer uma rede de mobillidade suave, que se articule com a Frente Ribeirinha, com os 

percursos históricos, com a estrutura ecológica urbana, a rede de equipamentos e o sistema de transportes 
públicos; 

• Favorecer a credibilização do transporte público, promovendo a criação de um interface multimodal, 

devidamente integrado na malha urbana, que articule o transporte ferroviário proveniente da linha de 
Cascais, da linha de Cintura e do Sul (estações de Alcântara-Rio, Alcântara-Terra e estação projectada do 

Alvito) com os restantes meios de transporte colectivo e o sistema de mobilidade suave; 

• Limitar a capitação de estacionamento, designadamente o afecto às actividades económicas e 

funções centrais a instalar, como aposta no favorecimento dos meios de transporte colectivos. 

No que se refere à coesão territorial os Termos de Referência definem que o Plano deve: 

• Favorecer a ligação entre os vários tecidos urbanos fragmentados, contribuindo para a 
integração social das áreas menos favorecidas; 

• Promover a equidade no acesso aos equipamentos e funções urbanas principais; 

• Relacionar os novos espaços emergentes do processo de renovação urbana com a qualificação do 
tecido urbano histórico envolvente; 
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• Entender o Sistema Viário e o Sistema de Espaços Públicos e de Uso Colectivo, como elementos 
estruturadores e caracterizadores de um tecido urbano em transformação, promovendo regras de desenho 

que garantam 1,1ma f~cilleitura da hierarquização espacial e da coesão global; 

• Reforçar o relacionamento entre as duas margens do actual caminho-de-ferro, repensando o seu 

traçado, racionalizando a rede viária, equacionando a possibilidade dle criar novos espaços públicos 
estruturantes e de referência, que proporcionem uma melhor articulação desta zona da Cidade com o Rio. 

No âmbito da regeneração urbana os Termos de Referência definem que o Plano deve: 

• Marcar uma nova centralidade urbana, promovendo a dinamização multifuncional da zona de 

Alcântara, através da introdução de equipamentos colectivos, comércio, serviços e actividades económicas 
de base tecnológica, podendo adicionalmente viabilizar a instalação de novas infra-estruturas académicas e 
de investigação, incluindo "Centros de Estudos Avançados" e infra-estruturas/instituições de apoio a novas 

actividades empresariais; 

• Estabelecer princípios de relação que permitam garantir uma efectiva coerência morfológica e, 
simultaneamente, uma grande criatividade ao nível do modelo, nas áreas de renovação urbana; 

• Incrementar os níveis de acessibilidade, através do estabelecimento de conexões entre os 

diferentes operadores e sistemas de transporte, com a melhoria da qualidade das infra-estruturas 
existentes e criação de novas infra-estruturas; 

• Potenciar a infra-estrutura portuária de Alcântara, aumentando-lhe a acessibilidade ferroviária, no 

sentido da melhoria do respectivo desempenho operacional, com a preocupação simultânea de minimizar 
os impactes sobre a área urbana adjacente; 

• Prever a articulação e reforço das redes de infra-estruturas viárias e de subsolo em função da 

ocupação urbana prevista pelo Plano, em concertação com as respectivas concessionárias; 

• Promover a concertação entre as iniciativas públicas e privadas a envolver na execução do Plano; 

• Garantir a viabilidade do Plano sob o ponto de vista urbanístico e económico-financeiro, através de 
uma abordagem realista e tecnicamente segura, nas implicações orçamentais da proposta e na sua 

capacidade de penetração no mercado; 

• Assegurar uma estratégia de concretização das obras, definindo um faseamento baseado em 
sub-unidades operativas com elevado grau de autonomia. 
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IV. FACTORES CRÍTICOS PARA A DECISÃO 

No relatório de definição do âmbito procedeu-se à análise da comp<:~tibilidade entre os objectivos 
do Plano de Urbanização de Alcântara e os objectivos estratégicos definidos pelos documentos que 
orientam o desenvolvimento regional e nacional, que já incluem as orientações a nível europeu. 

Aos documentos analisados, aquando da elaboração do relatório de definição do âmbito, 

acrescentou-se o Plano Nacional da Água (PNA) e o Plano de Bacia Hidrográfica do Rio Tejo (PBH 

Tejo), seguindo as recomendações da Administração da Região Hidrográfica do Tejo. Foi também 
analisado o Plano Geral de Drenagem de Lisboa. Por indicação da CCDR-LVT incluiu-se ainda o 

Plano de Mobilídade da Cidade de Lisboa. A análise dos objectivos deste Plano e da compatibilidade 
com os objectivos do PU encontra-se no Anexo 4. 

O Plano de Mobilidade para a cidade de Lisboai compilado na publicação Lisboa: o Desafio da 
Mobilidade constitui um programa de medidas e acções de gestão tendentes .a melhorar a 
mobilidade da cidade de Lisboa. 

Assim, os objectivos e opções do PU foram avaliados atendendo às orientações estratégicas dos 

seguintes instrumentos, para além dos regulamentos aplicáveis a cada factor ambiental : 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável (ENDS); 

Programa Nacional das Políticas de Ordenamento do Território (PNPOT); 

Plano Regional de Ordenamento do Território da Área Metropolitana de Lisboa (PROTAML) 

Quadro de Referência Estratégica Nacional (QREN); 

Plano Regional de Ordenamento Florestal da Área Metropolitana de Lisboa (PROF AML) 

Plano Nacional para o Uso Eficiente da Água (PNUEA); 

Plano Estratégico de Abastecimento de Água e Saneamento de Águas Residuais 2007 - 2013 

(PEAASARII); 

Lei-quadro da água; 

Plano Nacional par as Alterações Climáticas (PNAC); 

Estratégia Nacional para a Energia (ENE 2020), Portugal Eficiência 2015; 

Plano Estratégico para os Resíduos Sólidos Urbanos (PERSU II); 

Documento Estratégico - Frente Tejo; 

Estratégia Lisboa 2020; 

Plano Director Municipal de Lisboa (PDM em revisão); 

Plano Nacional da Água (PNA); 

Plano de Bacia Hidrográfica do Rio Tejo (PBH Tejo); 

Plano geral de Drenagem de Lisboa; 

Plano de Mobilidade da Cidade de Lisboa . 

' CMU EMEU TIS, pt - Colecção de Estudos Urbanos - Lisboa XXI, Lisboa: O desafio da mobilidade. Julho oe 2005 E. EMEU 
TIS, pt - Pla no de Mobilidade de Lisboa, f ase li - Propostas pora a Gestão da Mobilidade na Cidade de Lisboa no Corrtexro dos Diferemes 
Cenários de Futuro - Relatório Final, Junho de 2005. 
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De uma forma geral, conclui-se que todos os objectivos estabelecidos no Plano de Urbanização 

de Alcântara têm correspondência, directa ou indirecta, nos objectivos estabelecidos nos 

documentos considerados de planeamento estratégico, nacional e regional, identificados como 

quadro de referência estratégico. 

Os objectivos e or ientações definidos nos documentos de referências estratégica foram 

considerados na presente avaliação ambiental, especialmente na avaliação das consequências 
ambientais e na definição de recomendações e de medidas de minimização. 

No relatório de definição do âmbito foram definidos quatro Factores Críticos para a Decisão 

(FCD) 1 , aos quais estão associados os respectivos critérios de avaliação; os objectivos de 

sustentabilidade que se pretendem atingir, e os indicadores propostos para monitorizar o 

cumprimento dos objectivos de sustentabilidade estabelecidos. 

Foram identificados quatro Factores Críticos para a Decisão: 

• Ambiente Urbano: o estado de degradação da qualidade do ambiente urbano na área de 

intervenção do Plano constitui um dos principais factores que condiciona o seu 

desenvolvimento e utilização sustentável. Este FCD analisa a forma como são geridos os 
resíduos e a energia na área do Plano, bem como a qualidade do ar e o ruído factores que, 

indirectamente, afectam a população, a saúde humana e condicionam a ocupação do solo. 
Neste ponto integra-se ainda a paisagem urbana, pretendendo-se aferir os contributos do 
Plano para a manutenção de um bom Ambiente Urbano. 

• Recursos Naturais: este factor integra os recursos hídricos, os espaços verdes e estrutura 

ecológica, bem como os riscos naturais, tais como a instabilidade geológica, a ocorrência de 
sismos e os riscos de cheia . Pretende-se aferir de que forma o PU integra estas 

componentes. 

• Dinâmica urbana e territorial : a este nível é fundamental promover a coesão e 
regeneração urbana, bem como o ordenamento de espaço. Neste factor serão analisada a 

mobilidade e acessibilidade, as infra-estruturas e equipamentos, bem como a evolução da 

ocupação do solo e a reconversão urbanística. Pretende-se aferir de que forma o Plano 
integra as várias componentes que constltuem este FCD e contribui para o alcance dos 

objectivos de sustentabilidade definidos. 

• Património: o património envolve o património cultural mais representativo da identidade e 
da história da evolução daquele local. Pretende-se identificar os valores do património 

cu ltural mais representativos, assegurando a sua salvaguarda e promoção. 

No Quadro IV.l apresentam-se os FCD utilizados na avaliação ambiental estratégica, com 

identificação dos respectivos critérios de avaliação e indicadores, integrando as recomendações 
emitidas pelas entidades consultadas sobre o âmbito da avaliação amlbiental. Incluíram-se ainda as 

sugestões da CCDR-LVT, formuladas no parecer relativo ao Relatório Ambiental, mas que se 
referiam as aspectos focados na Definição do Âmbito, uma vez que o parecer desta entidade à 
definição no âmbito não foi recepcionado atempadamente pela equipa da Avaliação Ambiental. 

Os indicadores seleccionados pretendem dar uma medida da progressão em direcção ao 

objectivo estabelecido, relativamente ao aspecto crítico em análise, sem descrever exaustivamente 

1 Os Factores Críticos para a Decisão (FCD) constituem os temas fundamentais para a dectsão sobre os quais a Avaliação 
Ambiental se deve debruçar para melhor satisfazer os objectivos ambientais e um futuro mais sustentável. Resultam de uma 
análise Integrada do Quadro de Referência Estratégico (QRE), das Questões Estratégicas (QE) e do objecto de avaliação e dos 
Factores Ambientais (FA). 
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a situação tendencial. A sua selecção foi condicionada pela dificuldade na obtenção de informação 
que permita o seu cá lculo, tendo-se optado por indicadores facilmente mensuráveis e 
representativos de modo a que permitam verificar o cumprimento, ou não, dos objectivos de 
sustentabilidade definidos. 

Quad r o IV. 1. Factores c ríticos, crité rios, objectivos d e su sten t abilidade e indica dores 

FCD Critérios 
Objectivos de sustentabilidade Indicadores 

de avaliação 

Ambiente Qual idade do ar • Diminuir a emissão de poluentes • Fontes de emissão de poluentes atmosféricos. 
Urbano e ruído atmosféricos. • Tráfego de veículos ligei ros na área do PUA 

ambiental (Número de veículos privados que acedem à 
Baixa pelo lado do Cais do Sodré (e/ou tráfego 
rodoviário de veículos ligeiros na Av. 24 de 

Julho). 

• Diminuir e prevenir a exposição da . Percentagem da população exposta a níveis de 

população a níveis de ruído ruído superiores aos limites legais estabelecidos. 

superiores aos limites legais • Número de queixas relativas ao ruído ambiental 
estabelecidos. referentes a situações de violação dos valores 

limite. 

• Aumentar a utilização de 

transportes públicos colectivos, em 
Taxa de uti lização dos transportes públ icos detrimento do transporte individual. • 

Resíduos • Diminuir a produção de resíduos. • Resíduos recolhidos por tipologia (capitação). 

• Aumentar a fracção de materiais • Fracção de resíduos reciclados 
recolhidos para reciclagem. 

E11ergia • Racionalizar os co11sumos • Fracção de edifícios certificados 

energéticos n:a área do Plano. energetic:amente. 

• Consumos energéticos na i luminação de espaços 

públ icos. 

Paisagem • Promover os valores paisagísticos e • Área ocupa<la com Espaços verdes. 

a reorganização dos espaços . Percentagem de execução do corredor verde 
verdes. e11tre a rotunda de Alcântara e o Rio (previsto 

nos objectivos programáticos da SUOPG 1). 

• Promover a recuperação de áreas • Área ocupada por espaços degradados. 
degradadas. 

Recursos Recursos • Proteger e valorizar o meio hídrico. • Área ocupada com espaços verdes ribeirinhos. 

Naturais hídricos . Situações de degradação da qualidade da água 

nas bacias de retenção. . Diminuir os consumos de água na . % de água reuti lizada. 

área do Plano. • Consumo médio de água por m 2 de espaço 

verde. 

• Consumo médio de água nas actividades e 

edifícios municipais. 

Espaços verdes . Definir e delimitar a Estrutura . Áreas de sobreposição de usos incompatíveis 

e biodiversidade Ecológica Municipal (EEM). com áreas de ocorrência efectiva de valores 
naturais (p.e. EEM). 

• Conservar e valorizar a . Área ocupada com espaços verdes ribeirinhos . 

biodiversidade. • Área de espaço verde por habitante (m2 espaço 

• Evitar a fragmentação dos espaços verde/habitante). 

naturais. 

Riscos • Diminuir os riscos e perigos na área • Número de acidentes com substâncias 
do PU. tóxicas/poluentes. 

• Área inundada em perímetro urbano, e número 
de ocorrências. 

• Número de acidentes associados a deslizamento 
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FCD Critérios Objectivos de sustentabilidade Indicadores 
de avaliação 

de terras e a instabilidades de vertentes. 

Dinâmica Mobilidade e • Aumentar a uti lização dos • Meio de transporte utilizado nos movimentos 
urbana e infra-estruturas transportes públicos. pendulares da população. 

territorial viárias 
• Melhorar a mobilidade e a • Número de veículos privados que acedem à 

acessibilidade Baixa pelo lado do Cais do Sodré (e/ou tráfego 

rodoviário de veículos ligeiros na Av. 24 de 

Julho}. 

• Oferta de estacionamento dentro da área do 

Plano; 

• Número de infracções de estacionamento 

reg istadas dentro da área do Plano. 

• Percentagem de execução das acções relativas a 

infra-estruturas viárias (rodovias, vias pedonais 

e ciclovias} previstas no Plano de Financiamento. 

Uso e ocupação • Favorecer a Coesão urbana. • Área ocupada por espaços degradados. 

do solo • Área ocupada com construções precárias . 

• Área ocupada por espaços verdes . 

Infra-estruturas • Aumentar a cobertura da rede de • Extensão das redes de drenagem de águas 

e equipamentos drenagem e tratamento de águas residuais unitárias. 

residuais. 

• Promover a protecção do Caneiro de • Número/área de construção e de Infra-estruturas 
Alcântara sobre a área "non aedificandi" do Caneiro de 

Alcântara. 

• Instalação de equipamentos e infra· • N.O de actividades económicas instaladas na área 
estruturas que promovam a 
dinamização do Vale de Alcântara 

do PU 

Património Património • Conhecer, salvaguardar e valorizar • Número de imóveis inventariados; 

cultural os imóveis e sities de interesse • Número de intervenções 
patrimonial. (recuperação/conservação) em imóveis 

classificados. 

• N.O de achados arqueológicos na área de plano, 

em relação às escavações efectuadas em zona 

classificada como de interesse arqueológico 
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V. SITUAÇÃO ACTUAL E TENDÊNCIAS DE EVOLUÇÃO 

Neste capítulo procedeu-se à análise dos factores críticos de modo a identi ficar as suas 
sensibilidades, fragilidardes e potencialidades. Esta análise permitiu delinear um cenário previsível 
da evolução da situação actual, na ausência da implementação do Plano de Urbanização de 

Alcântara, e assim identificar medidas e recomendações a adoptar na proposta do PU que 

garantam a adopção de soluções de planeamento mais sustentáveis e devidamente enquadradas. A 
análise foi organizada por factor crítico e subdividida pelos diferentes critérios de avaliação 

definidos. 

V.l. AMBIENTE URBAINO 

V. l . l. Qualidade do a r e ruído ambiental 

V. l . l .l. Caracterização da situação actual 

Enquadramento 

A libertação de substâncias qu1m1cas para o ambiente atmosférico altera a sua constituição 
natural. Em função das características e quantidade das substâncias libertadas e da dinâmica 

atmosférica do local, assim as consequências podem ser mais ou menos gravosas. A emissão de 

poluentes para a atmosférica tem origem em fontes naturais e antropogénicas, sendo as principais 
emissões antropogénicas associadas às actividades industriais e ao tráfego rodoviário. 

A qualidade do ar de uma área é aferida recorrendo ao Índice de Qualidade do Ar (IQar), 

caracterizado pelas concentrações médias dos principais poluentes medidos em todas as estações 

da rede dessa área, nomeadamente: o monóxido de 

carbono (CO), o dióxido de azoto (N02 ), o dióxido de 
enxofre (502 ), o ozono (03 ) e as partículas finas 

medidas como PM10. O índice classifica a qualidade do 
ar em mau, fraco, médio, bom e muito bom. 

De acordo com os índices de qualidade do ar, 

disponibilizados pela Agência Portuguesa do Ambiente 
(APA) e determinados a partir dos dados recolhidos 

na Rede de Monitorização da Qualidade do Ar de 

Lisboa e Vale do Tejo, a Qualidade do Ar na Região de 

Lisboa atingiu a classe "Bom" ou "Muito Bom" em 
69% dos dias, durante o ano de 2007, Figura V.l. De 

acordo com a mesma fonte o Índice de Qualidade do 
Ar obteve a classificação de "Fraco" e "Mau" em cerca 

de 5% dos dias. 
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Fonte: APA, 2009 {http:/ /www .qualar.org) 

Figura V. l. Í ndice da Qualidade do Ar, AML 

Norte, ano de 2007 

Comparando aos resultados obtidos no ano de 2007 com os anos anteriores, verifica-se uma 

tendência de melhoria do índice de qualidade do ar. Entre o ano de 2005 e 2007 verificou-se o 

aumento do número de dias com IQar "Muito Bom" e diminuição do número de dias com IQar 
"Fraco". 
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A qualidade do ar na área de intervenção do Plano de Urbanização de Alcântara, e envolvente 
próxima foi efectuada com base nos dados disponíveis, nomeadamente em estudos de avaliação e 

nos registos efectuados na rede de monitorização da qualidade do ar, bem como pela análise das 

principais fontes de poluição presentes. 

As estações de monitorização da qualidade do ar mais próximas do Vale de Alcântara localizam

se no Restelo, na Qt.a do Marquês, em Alfragide (Amadora) e em Benfica, integrando a Rede de 

Qualidade do Ar de Lisboa e Vale do Tejo, gerida pela Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo. No Quadro V.1, apresentam-se as principais 

características de cada estação. 

Estação 

I 
Reste lo 

Alfragide I 
Amadora 

Av. 
liberdade 

Benfica 

Quadro V.l. Estações de monitorização da qualidade do ar 

Localização Distância ao Altitude Tipo de Tipo de 

I PU* 
I Coordenadas** I I ambiente I influência 

Lisboa, S. Francisco Xavier, 3,1 km, a Poente Lt. 38°42'18" 20 Urbana 

Rua Gonçalo Velho Cabral da área do PU Lg. 0.9012'37" 

Amadora, Alfragide 4,6 km a NW da Lt. 38044'20" 109 Urbana 

Bairro do Zambujal, Rua área do PU Lg. 09012'27" 
da Murgueira, A lfragide 

Lisboa, S. José, Avenida da 2,9 km a NE da Lt. 38043'16" 44 Urbana 
Liberdade área do PU Lg. Q-9008'46" 

Lisboa, Benfica, Av. Grão 5,7 km a NNW Lt. 38045'07" 74 Urbana 
Vasco da área do PU Lg. 0.9012'03" 

Fonte: Instituto do Ambiente, Base de dados On-llne sobre qualidade do ar (http://www.qualar.org/} 

* a distância foi medida em linha recta até à zona central do Plano 

** Coordernadas Gauss, Militar (m), Lt - Latotude; Lg Longotude 

Fundo 

Fundo 

Fundo 

Tráfego 

V .1.1.2. Óxidos de Azoto e Óxidos de Enxofre 

As emissões de Óxidos de Enxofre (SOx) a nível nacional devem-se maioritariamente ao 

sector da energia (96%) e ao sector industrial. No sector da energia as indústrias produtoras de 

electricidade são responsáveis por 60% das emissões anuais de SOx. Pode afirmar-se que as 

emissões de óxidos de enxofre em Portugal se devem essencialmente a este sector, 
nomeadamente às centrais termoeléctricas, sendo ainda relevante o contributo de grandes 

industriais de produção, como cimenteiras, metalúrgicas e pasta de papel. 

Os principais focos de emissão deste poluente localizam-se em grandes áreas industriais. O 
local âmbito do PU de Alcântara localiza-se a 12 km a Noroeste da Zona Industrial do Barreiro, 
destacando-se ainda a presença da central térmica do Carregado (Alenquer) localizada a cerca de 

40 km a Nordeste. 

Relativamente à emissão de óxidos de azoto (NOx), a maior fatia de produção deste tipo de 

poluentes deve-se ao sector da energia, responsável por 97% das emissões totais. Dentro deste 

sector, os transportes destacam-se na emissão de óxidos de azoto, tendo apresentado uma 

evolução positiva ao logo dos últimos anos. 

No ano de 2000 foram realizadas, a nível nacional, duas campanhas de medição das 
concentrações de fundo de Dióxido de Azoto (N02) e de Dióxido de Enxofre (502), promovidas pelo 

Ministério do Ambiente e do Ordenamento do Território. Os resultados obtidos demonstram que as 

concentrações mais elevadas de SOx estão associadas, como é óbvio, às principais áreas 
industriais. Relativamente ao N02 as concentrações mais elevadas coincidem com as áreas de 

maior densidade populacional e com as principais vias de comunicação. 
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No que se refere à zona de Alcântara, os níveis de 502 máximos registados apresentam valores 
intermédios, quando comparados com os resultados obtidos a nível nacional, tendo sido registadas 

concentrações máximas entre 1 e 2 11Q/m3 (Figura V.2). As concentrações de N02 são mais 
significativas, os valores máximos detectados variam entre 8 e 25 ~tg/m3 (Figura V.2), tratando-se 
de uma das Regiões onde as concentrações destes poluentes são mais significativas. As elevadas 
concentrações deste poluente, quando comparadas com o resto do país, poderão dever-se ao peso 

do sector rodoviário e à localização das vias de comunicação com maior capacidade e utilização. 

S02 (1'9fm3) 

0,7• I 

1 - 2 

2 - 3 

- 3·4 • ··9.4 
0 PU 

Fonte: Campanha para avaliação preliminar da qualidade do ar em Portugal, MCOT/ DGA; UNLJFCT/DCEA (2000) 

Figura V.2. Concentração máxima de S0 2 e N02 o btida nas duas campanhas efectuadas 

Dióxido de Azoto 

As concentrações de N02, registadas durante o ano de 2007 na estação de monitorização da 

qualidade do ar da Avenida da Liberdade, ultrapassaram os valores limite para a Protecção da 

Saúde Humana definidos pela regulamentação em vigor (Portaria n.o 286/93, de 12 de Março e 

Decreto-lei n.o 111/2002, de 16 de Abril). O valor limite horário para protecção da saúde humana, 
foi excedido 13 vezes, aproximando-se do limite permitido - 18 vezes em cada ano civil. 

Nas restantes estações não foram ultrapassados os valores limite definidos pela regulamentação 

aplicável, sendo que, no caso da estação do Restelo, os valores registados são inferiores ao limite 
da concentração média anual definida pela Organização Mundial de Saúde (40 1Jg/m3

), ver Quadro 

V.2. 

Quadro V.2. Concentrações de NOz nas estações de m onit orização da qualidade do ali' analisadas, 

ano 2007 

Restei o Média (~o~g/m3) 27,4 27,4 Não foram ult rapassados os limites legais 
estabelecidos 

Máximo (~o~g/m3) 147,5 82,7 

Alfragide/Amadora Média (~o~g/m3) 42,0 42,0 Não foram ultrapassados os limites legais 

Máximo (~o~g/m3) 
estabelecidos 

273,4 126,9 

Avenida da Média (~o~g/m3} 74,5 74, 5 O nível de protecção base anual foi excedido, 
Liberd!ade sendo o valor limite de 46 ~g/m3 (ano 2007). 

O nível de protecção da saúde humana, base 
Máximo (~o~g/m3} 305 157',4 horária, foi excedido 13 horas, sendo o limite 

permitido 18 horas. 
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Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Instituto do Ambiente (Base de dados on-line sobre qualidade do ar) 

Pela análise dos valores apresentados no quadro anterior verifica-se que a estação do Restelo é 

a que apresenta concentrações médias mais baixas, sendo que as maiores concentrações deste 
poluente ocorrem na Av. da Liberdade, diferença que poderá dever-se à elevada intensidade de 

tráfego registada na segunda estação. 

Para avaliar o comportamento dos poluentes atmosféricos em estações do ano diferentes, 
procedeu-se à análise do seu comportamento em duas semanas em cada períod:o. A primeira 

semana decorreu entre o dia 8 (Domingo) e 14 (Sábado) de Julho, de 2007, para caracterização do 

período de Verão, e a segunda semana entre o dia 9 (Domingo) e 15 (Sábado) de Dezembro, do 

mesmo ano, para caracterizar o período de Inverno. 

As concentrações registadas durante o período de Verão foram sempre inferiores ao 

verificado no período de Inverno . A estação da Avenida da Liberdade apresenta concentrações 

mais elevadas deste poluente, em todos os registos efectuados, o que provavelmente se deve à 
maior influência do tráfego rodoviário_ De uma forma geral, as concentrações mais reduzidas de 

dióxido de azoto ocorreram durante o fim-de-semana, quando o tráfego rodoviário diminui, 
aumentando durante os dias úteis (ver Figura V.3). 

Dom 2.• 3.• 4.• s.• 6.• Sab 

--+-- Aif-Verão ---AvUb.Verão --. Rest-Verão - Alf-Inv --C- Avlib- l nv -b-Rest-l nv 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da Agencia Portuguesa de Ambiente (http://www.qualar.org) 

Alf- Alfrag1de; Avlib- Avenida da Liberdade; Rest- Restelo; Inv-lnverno 

Figura V.3. Análise da var iação da con centração de N02 (1Jg/m 3
) no período de Verão e de I nverno, 

ano de 2007 

Ao longo do dia a concentração de N02 é consideravelmente influenciada pelo tráfego 
rodoviá rio, sendo mais elevada nas horas de m<tior intensidade. Nos dias de semana a 

concentração deste poluente aumenta durante as primeiras horas da manhã e ao final da tarde, 

coincidindo com as hor.as de maior congestionamento de tráfego, como se pode ver pelos gráficos 
da Figura V.4. 
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Figura V.4. Variação da concentração d·e dióxido de azoto ao longo de u m dia útil (quarta-feira), ano 

de 2007 

Durarnte o fim-de-semana a variação da concentração deste poluente ao longo do dia é menos 
perceptível, verificando-se um acréscimo ao final do dia, especialmente na estação do Avenida da 

Liberdade (ver Figura V.S). 
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Fonte: Elaboração própria a partir de dados da Agencia Portuguesa de Ambiente (http://www.qualar.org) 

Figura v.s . variação da concentração de dióxido de azoto ao longo de um dia- Domingo, ano de 

2007 

A análise das concentrações de dióxido de azoto nas estações de monitorização envolventes à 

zona do PU de Alcântara denuncia uma elevada relação entre a concentração deste poluente e a 

intensidade de tráfego rodoviário. Em horas de maior intensidade de tráfego, a concentração deste 

poluente no ar chega a atingir valores que ultrapassam o limite definido pela Organização Mundial 
de Saúde para protecção da saúde humana. 

Das estações analisadas, a da Avenida de Liberdade é a que apresenta concentrações de N02 

mais elevadas. Uma vez que a área do Plano de Alcântara é interceptada por vias de comunicação 

com elevada intensidade de tráfego rodoviário, considera-se que as concentrações de dióxido de 

azoto se assemelham aos registos verificados na estação da Av. da Liberdade. 

Dióxido de Enxofre 

Em relação ao dióxido de enxofre (502) não foram registas excedências aos valores limite 
estabelecidos, na estação de qualidade do ar de Alfragide/Amadora, verificando-se que em muitas 
situações as concentrações registadas se encontram muito aquém dos valores limite estabelecidos 

(ver Quadro V.3). As restantes estações em análise não possuem registos da concentração deste 

poluente. 

Quadro V.3. Concentrações de S02 verificadas na estação d e monitorização da qualidade do a r de 

Alfragide, 2007 

. ' . 
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Alfragide, 
Amadora 

45,4 10,9 298,3 

Não foram ultrapassados 
os limites legais 
estabelecidos 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Instituto do Ambiente (http://www.qualar.org) 

Os valores médios de base horária e diária registados durante o ano de 2007 não 
ultrapassaram, em nenhuma situação, os valores limite para protecção da saúde humana, definido 
pelo Decreto- lei n.o 111/2002, de 16 de Abril (350 1-1g/m3 e 125 1Jg/m3

, respectivamente). 

Tal como no caso anterior, e com o objectivo de caracterizar a variação da qualidade do ar 
durante uma semana no período de Verão e de Inverno procedeu-se à análise das concentrações 
de dióxido de enxofre diárias, registadas durante a semana de dia 8 a 14 de Julho, para 
caracterizar o período de Verão, e de dia 9 a 15 de Dezembro, para caracterizar o período de 
Inverno, ver Figura V.6. As semanas seleccionadas iniciam-se ao Domingo e finalizam ao Sábado. 
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Fonte: Elaboração própria a partir de dados da Agencia Portuguesa de Ambiente (http://www.qualar.org) 

Figura V .6. Análise da va riação da concentração d e S02 ( 1Jg / m 3
) no pe ríodo de Verão e de Inverno, 

ano de 2007 

As concentrações médias deste poluente registadas durante o Inverno são superiores aos 
verificados no Verão. Pela análise da variação semanal da concentração de dióxido de enxofre é 
perceptível a diminuição da concentração deste poluente ao fim-de-semana. Ao longo do dia a 
variação da concentração de 502 apresenta um ligeiro aumento desde o início da manhã, 
diminuindo durante a noite, ver Figura V.7. O padrão de comportamento da concentração deste 
poluente no ar poderá resultar da diminuição da laboração das indústrias, principais produtoras 
deste tipo de poluente, ao fim -de-semana e durante a noite. 
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Fonte: Elaboração própria a partir de dados da Agencia Portuguesa de Ambiente (http:/ /www.qualar.org) 

Figura V .7 . Variação da concentração d e dióxido d e enxofre ao longo do dia, e entr e um dia útil e um 

fim-de-seman a, 2007 
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Considera-se que as concentrações de 502 na área do PU de Alcântara são idênticas às 
registadas na estação de Alfragide, não apresentando episódios de degradação significativa da 
qualidade do ar, motivados pela presença deste poluente. 

V.1.1.3. Monóxido de Carbono 

Uma das principais causas da emissão de Monóxido de Carbono (CO) para a atmosfera resulta 
da combustão incompleta da mistura ar e gasolina, sendo um poluente comum em áreas com 
problemas de congestionamento de tráfego rodoviário. A variação da concentração do monóxido de 
carbono no ar, uma vez que tem como principal origem o tráfego rodoviário, apresenta um 
comportamento semelhante ao do N02 . 

As concentrações de CO, registadas durante o ano de 2007 nas estações de monitorização da 
qualidade do ar utilizadas na presente análise, não ultrapassaram o valor limite para a Protecção 
da Saúde Humana definido no Decreto-lei n.o 111/2002, de 16 de Abril. As maiores concentrações 
deste poluente foram registadas na estação da Avenida de Liberdade, o que estará associado à 
maior intensidade de tráfego neste local. Mais uma vez, a estação do Restelo é a que apresenta 
concentrações médias mais baixas, ver Quadro V.4. 

Quadro V.4. Conce ntraç ões de CO nas e stações d e m onitorização d a qualidade do ar an alisadas, ano 

2007 

Observações 

Restei o Média (1Jg/m3
) 236,7 236,7 

Má.xirno (f,lg/m3
) 1795,7 H 41,4 

Alfragide/Amadora Média (1Jg/m3
) 322,2 322,5 Não foram ultrapassados os limites legais 

Máximo (1Jg/m3
) 2741,4 2013,0 estabelecidos 

Avenida da Média (1Jg/m3
) 504,5 504,7 

Liberdade 
Máximo (1Jg/m3

) 3888,0 2743,8 

Font e: Elaboração própria a partir de dados do Instituto do Ambiente (Base de dados on-line sobre qual idade do ar) 

Para avaliar o comportamento dos poluentes atmosféricos em diferentes estações do ano, 
procedeu-se à análise do seu comportamento durante uma semana em cada estação, tendo sido 
utilizadas as mesmas semanas das análises anteriores: de 8 a 14 de Julho e de 9 a 15 de 
Dezembro, de 2007. 

Tal como ocorre com o N02 , também as concentrações de CO são mais elevadas no período de 
Inverno e durante os dias úteis, apresentando um comportamento muito associado ao tráfego 
rodoviá rio (ver Figura V.8). 

Julho, 2011 22 Relatório Ambiental 

w: \Processos\A007\0 !.Conteúdo Técmco\0 1-Relatóno Ambo•ntai\A01)7-AAE · 02 -RA-04\A007 -R a -RA-R04.doc ~-REL-01 



c. M. LISB.OA s tus 
Plano de Urbanização de Alcântara projectos, gestão e avaliação ambiental, Ida 

900 

800 

700 

600 

soo 

400 

300 

200 

100 

o 
Dom 2.• 3.• •.. s.• 6.• Sab 

-+-Alf·Ve,-ão ---AvUb-Verâ"o .....,.. Rest-Verão Alf-Inv --0-AvUb·lJ'lV -.et- Rest-l nv 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da Agencia Portuguesa de Ambiente (http://www.qualar.org) 

Alf- Alfragide; Avlib- Avenida da Liberdade; Rest- Restelo; Inv-lnverno 

Figura V.S. Análise da variação da concentração de CO (~g/m3) no período de Verão e de Inverno, 

ano de 2007 

Ao longo do dia a concentração de CO é consideravelmente influenciada pelo tráfego rodoviário, 

sendo mais elevada nas horas de maior intensidade. Nos dias de semana a concentração deste 

poluente aumenta durante as primeiras horas da manhã e ao final da tarde, coincidindo com as 
horas de maior congestionamento de tráfego, como se pode ver pelos gráficos da Figura V.9. 

1Jg/m3 Quarta·fefr~ 11.07.2007 iJ9/m3 Quarta-fefra 10.12.2007 
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Fonte: Elaboração própria a partir de dados da Agencia Portuguesa de Ambiente (http://www.qualar.org) 

Figura V.9. Variação da concentração de monóxido de carbono ao longo de um dia útil (quarta
feira), ano de 2007 

Durante o fim-de-semana, a variação da concentração deste poluente ao longo do dia é menos 
perceptível, verificando-se um acréscimo ao final do dia, especialmente na estação do Avenida da 

Liberdade (ver Figura V. lO). 

A análise das concentrações de CO nas estações de monitorização envolventes à zona do PU de 
Alcântara denuncia uma elevada ligação entre a concentração deste poluente e a intensidade de 

tráfego rodoviário. Mais uma vez, a estação da Avenida de Liberdade é a que apresenta 

concentrações de CO mais elevadas, no entanto não foram ultrapassados os valores limite de 
protecção a Saúde Humana. 
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Fonte: Elaboração própria a partir de dados da Agencia Portuguesa de Ambiente (http://www.qualar.org) 

Figura V.10. Variação da concentração do m o nóxfdo d e carbono ao lo n go d o dia- Domingo, a no de 

2007 

Uma vez que a área do Plano de Alcântara é interceptada por vias de comunicação com elevada 
intensidade de tráfego rodoviário, considera-se que as concentrações de Monóxido de Carbono se 

assemelham aos registos verificados na estação da Av. da Liberdade. 

V.1.1.4 . Partículas em suspensão 

Na atmosfera existem partículas minerais e organ1cas, sob a forma sólida ou líquida, tendo 

origem em emissões naturais e antropogénicas. As principais origens naturais de emissão destas 

partículas devem-se a erupções vulcânicas, fogos florestais e à acção do vento. As fontes de 
origem h umana mais frequentes estão associadas ao tráfego rodoviário, às actividades industriais e 
à queima de combustíveis fósseis. As partículas em suspensão apresentam tempo de residência 

relativamente longo, podendo ser transportadas para longas distâncias do local de emissão. 

Nos últimos anos tem sido efectuada a monitorização das partículas em suspensão com 
diâmetro aerodinâmico inferior a 10 ~~m (PM10) pois representam riscos para a saúde humana uma 

vez que se depositam ao nível das unidades funcionais do aparelho respiratório. As partículas com 

diâmetro aerodinâmico inferior a 2,5 11m (PM2,5 ) podem inclusive atingir os alvéolos e penetrar no 

sistema sanguíneo. 

De acordo com a avaliação preliminar da qualidade do ar no âmbito da Directiva 1!.999/30/CE os 
níveis de partículas PM 10 revelam-se frequentemente superiores aos limites legais estabelecidos, tal 

aspecto deve-se, em parte, ao tráfego rodoviário, mas também às condições naturais. 

Pela aná lise da concentração de partículas PM10 na estação de monitorização da qualidade do ar 
da Avenida da Liberdade e do Restelo, verifica-se que o va lor limite para a protecção da saúde 
humana, base diária, foi ultrapassado várias vezes (ver Quadro V.S). O valor limite de protecção da 

saúde humana diário! foi ultrapassado em mais dias do que os que são permitidos pelo Decreto-lei 

n.o 111/ 2002, de 16 de Abril. Na estação da Avenida da Liberdade esta situação verificou-se em 
149 dias durante o ano de 2007, e no Restelo 31 dias. 

1 50 ~g/m3, para um periodo considerado de 24 horas, valor que não deverá exceder mais de 35 vezes em cada ano civil, de 
acordo com o Anexo III, do Decreto-lei n.0 111/2002, de 16 de Abril 
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Quadro V.S. Concent rações de PMlO ve rif icadas nas est ações de monitorização da qu alidade do ar 
em análise, ano 2007 

Concentração 

PM10 

Avenida da Média (iJg/ml) 
Liberdade 

Restei o 

Valor Anual 

48,8 48,8 

217,1 118,9 

31,7 31,8 

160,5 111,3 

•• 

- Registaram-se 149 dias em que foi excedido o valor 
lim ite para protecção da saúde humana, base diária 
(50,0 1Jg/m3

) sendo o n.o de dias permitidos de apenas 35. 
- Foi ultrapassado o va lor limite para protecção da saúde 

-Registaram-se 31 dias em que foi excedido o valor limite 
para protecção da saúde humana, base diária 
(50,0 1Jg/m3

) sendo o n.o de dias permitidos de apenas 35. 

VL - valor limite; Fonte: Elaboração própria a partir de dados da Agencia Portuguesa de Ambiente (http://www.qualar.org) 

A avaliação da evolução da concentração de partículas em suspensão em estações do ano 
diferent€s foi efectuado, tal como nos casos anteriores, pela análise das concentrações registadas 
na semana de 8 a 14 de Julho, para caracterizar o p€ríodo de Verão, e na semana de 9 a 15 de 
Dezembro, para caracterizar o período de Inverno, ambas durante o ano de 2007. 

Uma vez que suspensão de partículas na atmosfera é influenciada pela circulação de ar, a sua 
concentração é geralmente mais elevada no Inverno, em que há maior ocorrência de ventos, não 
se tendo detectado tendências de evolução ao longo da semana, ver Figura V.11. 
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Fonte: Elaboração própria a partir de dados da Agencia Portuguesa de Ambiente (http://www.qualar.org) 

Avlib- Avenida da Liberdade; Rest- Restelo; Inv-Inverno 

Figura V.ll. Análise da variação da concent ração de PMlO (tJg/m ') no período de Verão e de 

Inverno, ano de 2007 

Ao longo do dia, o comportamento da concentração de PM10 no ar, também não apresenta um 
padrão de comportamento claramente definido, considerando-se que, durante os dias úteis se 
verifica um ligeiro aumento da concentração de PMlO no início da manhã Figura V.4, não tendo 
sido identificado um padrão de comportamento claro nos dias de fim-de-semana analisados, o que 
se pode dever à forte influência das condições climáticas (ver Figura V.l4). 
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Figura V .12. Variação da concentração de PM10 ao long o de um dia úti l {quarta -f eira) , ano de 2007 
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Fonte: Elaboração própria a partir de dados da Agencia Portuguesa de Ambiente (http://www.qualar.org) 

Figura V.13. Variação d a concentração d e PM10 ao longo do dia - Domingo, ano d e 2007 

Considera-se que a concentração de partículas em suspensão, na área do PU de Alcântara, se 

assemelha aos resultados obtidos nas estações em análise, especialmente na Avenida da 

Liberdade. Assim, pre:vê-se que possam ocorrer episódios em que a concentração de 
partículas em suspensão ultrapasse os valores limite regulamentares, especialmente 

devido aos elevados flux os de tráfego rodoviário que atravessam a área. 

V.1.1.5. Ozono t roposférico 

O ozono (03 ) é um poluente secundário que resulta de reacções fotoquímicas que ocorrem na 

atmosfera e onde participam alguns poluentes primários'. Devido ao seu processo dte formação, é 

frequente observarem-se elevadas concentrações de ozono em zonas afastadas das fontes de 

emissão dos seus percursores, ou a jusante das fontes pontuais de emissão e das zonas de tráfego 

intenso. A dispersão deste poluente está muito relacionada com a direcção do vento. 

O ozono, por ser um oxidante forte, penetra profundamente nas vias respiratórias afectando os 

brônquios e os alvéolos pulmonares. Este poluente pode também danificar a vegetação e degradar 
vários t ipos de materia is, como borrachas, pinturas e têxteis. 

No estudo de avaliação preliminar da qualidade do Ar em Portugal, promovido pelo Ministério do 

Ambiente e do Ordenamento do Territ ório, foram realizadas duas campanhas de amostragem da 

qualidade do ar, com o objectivo de avaliar as concentrações de Ozono na Troposfera. De acordo 
com o referido estudo, os valores máximos registados no Vale de Alcântara variam entre 60 e 

70 g,..t/m3
, como se pode ver pela Figura V.14. 

1 Os poluentes primários são os gases libertados directamente para a atmosfera, tais como monóxido de carbono, NOx, SOx, 
etc. Os poluentes secundários resultam de reacções químtcas onde podem estar envolvidos os poluentes primários. 
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Fonte: MAO-/DGA, 2001 

Figura V.l4. Concentração máxima de 0 3 obt ida nas duas campanhas efect uadas 

De acordo com a Directiva 2002/3/CE, de 12 de Fevereiro (transposta para o direito interno 
pela Decreto-Lei n.o 320/2003, de 20 de Dezembro), os Estados Miembros (EM) devem adoptar 
acções de informação do público, definindo limiares de informação e de alerta para os níveis de 
ozono no ar ambiente. De acordo com o mesmo diploma, o limiar de informação corresponde ao 
nível acima do qual a exposição de curta duração acarreta riscos para a saúde humana de grupos 

particularmente sensíveis da população. O limiar de alerta é o nível acima do qual a exposição de 
curta duração acarreta riscos para a saúde humana da população em geral. 

Nas estações de monitorização em análise o valor limite e protecção da saúde humana (base 
horária) foi excedido 2 vezes (180 1Jg/m3

). As excedências verificadas ocorreram durante o Verão, 
durante os meses de Julho e Agosto. Não foi ultrapassado o limiar de alerta (240 ~g/m3), ver 
Quadro V.6. 

Quadro V.6. Concentrações de ozono nas estações de monitorização da qualidade do ar em análise, 

ano 2007 

Alfragide/ Média (J.Jg/ml) 

Amadora 

Máximo 207,0 

Restei o 

55,4 

186,5 

151,1 

55,4 

161,4 

. . . 
- reg istaram-se 2 excedências ao valor limite de 
informação à população, relativo à p-rotecção da 
saúde humana - base horária (180 J.Jg/m3

), não 
tendo sido excedido o limiar de alerta à população. 
- reg istou-se 1 excedência ao limiar de protecção, 
relativo à protec.ção da saúde humana - base 
octo-hotária ( 11'0 J.Jg/m3

). 

- reg istaram-se 7 4 excedências ao limiar de 
nrnt Pr-r;>n da - base diária 
- reg staram-se ao va 
informação à população, relativo à p-rotecção da 
saúde humana - base horária (180 J.Jg/m3

), não 
tendo sido excedido o limiar de alerta à população. 
- reg istaram-se 4 excedências ao l imiar de 
protecção, relativo à protecção da saúde humana -
base octo-hotári a (110 J.lQ/m3

). 

- reg istaram-se 6 5 excedências ao li miar de 
nrnt Pr-6ín da - base diária 

VL valor limite; Fonte: Elaboração própria a partir de dados da Agencia Portuguesa de Ambiente (http://www.qualar.org) 
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A avaliação da evolução da concentração de ozono troposférico em diferentes estações do ano 
foi efectuado, tal como nos casos anteriores, pela análise das concentrações registadas na semana 

de 8 a 14 de Julho, para caracterizar o período de Verão, e na semana de 9 a 15 de Dezembro, 
para ca racterizar o período de Inverno, ambas durante o ano de 2007. 

Uma vez que a fonmação de Ozono é influenciada pela radiação solar, a sua concentração é 

mais elevada no Verão do que no Inverno, como se pode verificar pela Figura V.lS. A análise da 

figura evidencia ainda uma maior presença deste poluente no ar durante os dias úteis, diminuindo 
ao fim-de-semana, situação que poderá estar associada à maior presença dos poluentes primários, 

que estão na origem da formação de ozono. 
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Fonte: Elaboração própria a partir de dados da Agencia Portuguesa de Ambiente (http://www.qual.ar.org) 
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Figura V.lS. Análise da variação dat concentração de ozono ( JJg/ m 3
) no período de Verão e de 

Inverno, 2007 

Ao longo do dia, a concentração ozono no ar atinge os menores valores de madrugada, 

aumentando durante o dia (Figura V.l6 e Figura V.17), encontrando-se a evolução das 

concentrações de ozono no ar dependentes da presença de radiação solar e dos poluentes 
primários que lhe estão na origem, especialmente os óxidos de azoto. 
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Fonte: Elaboração própria a partir de dados da Agencia Portuguesa de Ambiente (http://www.qualar.org) 

Figura V .16. Variação da concentração de ozono troposférico ao longo de um dia útil (Quarta- feira), 

2007 
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Figura V.17. Variação da concentração de ozonotroposférico ao longo do dia (Domingo), ano de 

2007 

Pela análise efectuada verifica-se que as concentrações de ozono nas estações analisadas 
excedem pontualmente os limites de informação à população. Assim, e em especial durante a 

época estival, podem ocorrer episódios de concentração de ozono no ar capaz de afectar 
os grupos de população mais sensíveis. Considera-se que as concentrações de ozono no Vale 
de Alcântara apresentem comportamentos semelhantes aos verificados nas estações em análise. 

Na área do Plano de Urbanização de Alcântara as principais fontes de emissão de poluentes 
atmosféricos encontram-se associadas as vias de comunicação que atravessam o Vale de 

Alcântara, em especial a Av. de Ceuta, a Av. da Ponte, a Av. da Índia e a Av. de Brasília 

A diferença de temperatura entre as massas de ar sobre o Estuário do Tejo e a zona continental 
promove a circulação de ar uma vez que, durante o dia as massas de ar sobre a terra aquecem 
mais rapidamente que sobre a água. Devido a esta diferença de temperatura, e consequentemente 

de pressão, ocorre uma brisa que transporta ar fresco e húmido desde o Rio para a zona 

continental. À noite verifica-se o inverso, a superfície terrestre arrefece mais rapidamente e ocorre 

uma brisa desde terra para o Estuário, que desce o Vale. Embora estas brisas promovam algum 

arejamento do Vale de Alcântara, dado o seu carácter cíclico e fechado não favorece a dispersão de 
poluentes. 

Os ventos dominantes e com maior intensidade no Vale de Alcântara ocorrem de Noroeste e 
Norte, durante o Inverno são também frequentes os ventos de Sudoeste. 

Ruído 

No âmbito dos estudos de caracterização do PU de Alcântara verificou-se que as principais 

fontes de produção de ruído se encontram associados ao tráfego rodoviário e ferroviário. Também 
foram consideradas as fontes relativas ao tráfego aéreo mas estas não se revelaram importantes 
relativamente às outras duas. A área encontra-se exposta a níveis de ruído característicos das 

zonas mistas 1 
, sendo que em algumas situações são ultrapassados os limites máximos 

estabelecidos para estas áreas. 

1 De acordo como regulamento geral de ruldo (DL 9/2007, de 17 de Janeiro) "as zonas m i stas não devem ficar expostas a 
ruído ambiente exterior superior a 65 dB(A), expresso pelo Indicador Lden, e superior a 55 dB(A), expresso pelo indicador Ln" 
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Na Figura V.19 apresenta-se o mapa de ruído da situação actual efectuado no âmbito do PU de 
Alcântara (para o indicador global diurno-entardecer-nocturno), o qual denota claramente a 

influência das vias de comunicação sobre o ambiente sonoro da área de intervenção, afectando a 
população residente na envolvente. Como se pode ver pela figura, a população residente na 

envolvente das vias de maior tráfego é exposta a níveis de ruído ambiente exterior superiores aos 
limites estabelecidos legalmente (áreas a rosa). As medições efectuadas em vários pontos, 
necessá,rias à validação do modelo utilizado para a elaboração dos mapas de ruído, comprovam 

isso mesmo (ver Figura1 V.18 e Quadro V.7). 

Fonte: Extrafdo de : NPK. Fevereiro, 2011. Plano de Urbanização do Vale de Alcântara - Componente Acústica do Ambiente 
Relatório final 

Figura V.18 - Localização dos pontos de medição acústica 

Pela análise do quadro seguinte verifica -se que os valores mais elevados dos indicadores de 

ruído se verificam nos pontos P06 e P07, localizados na envolvente imediata da Av. de Ceuta. 

Quadro V.7 - Valores dos indicadores lden e Ln nos pontos de medição 

Julho, 2011 
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Situação Actual - Indicadores de 
Pontos de Ruído em dB(A) 

Análise 
l.J@n Ln 

P02 6E 60 

P03 72 64 

P04 72 65 

POS 67 62 

P06 76 69 

P07 76 68 

P08 67 59 
- -Fonte: Extraído de : NPK. Fevere1ro, 2011. Plano de Urbamzaçao do Vale de A/cantara - Componente Acústica do Ambiente -

Relatório final 

Da análise do quadro verifica -se ainda que em todos os pontos de medição são ultrapassados os 
limites legais estabelecidos para zonas mistas. 

V .1.1.6. Tendências de evolução sem a implementação do Plano 

Considera-se que, caso o plano não seja implementado, as novas construções que se venham a 
instalar nos espaços vazios, em especial nos locais outrora ocupados por antlgas unidades 
industriais, não terão em consideração a libertação de canais de ventilação que promovam o 
arejamento urbano, o que não favorece a qualidade do ar no interior dos espaços urbano. 

Por outro lado, não se perspectiva um aumento significativo dos espaços verdes e dos 
arruamentos arborizados, áreas que favorecem a qualidade do ar e que funcionam como barreiras 
acústicas naturais. 

Em relação ao tráfego rodoviário, embora a nível do concelho já existam opções que contribuem 
para diminuir a entrada de veículos na Cidade e aumentar da utilização dos transportes colectivos, 
considera-se que os resultados obtidos sem a implementação das opções definidas no PU serão 
minimizados, o que indirectamente se reflecte na emissão de maiores níveis de ruído e na maior 
libertação de poluentes atmosféricos. 

V .1.1.7. Propostas do Plano de Urbanização de Alcântara 

Embora o Plano não inclua medidas directas sobre a qualidade do ar na área do Plano define 
medidas que promovem a melhoria gradual da qualidade do ar, tais como: 

• 

• 

O PU promove a criação de espaços verdes e a arborização dos arr'uamentos, áreas que, para além 

de produzirem oxigénio, favorecem a fixação de alguns poluentes, contribuindo para a melhoria gradual 

da qualidade do ar. 

O plano teve a preocupação de garantir a abertura de canais de arej amento, permitindo a migração 

das brisas e dos ventos, favorecendo assim a dispersão de poluentes e o arejamento dos espaços 

urbanos, não só na área do PU, mas de todos os espaços urbanos a Norte. Um dos objectivos do plano 

consiste em promover a drenagem atmosf érica do Vale, entre as áreas interiores da Cidade e o 

Estuário, contribuindo para uma melhor qualidade do ar no espaço urbano e favorecendo a ventilações 

urbana, o que poderá diminuir os consumos energéticos necessários para assegurar o conforto climático 

dos edifícios. Neste sentido, o PUA define medidas que evitam a obstrução do Vale de Alcântara, o qual 

constitui um dos pr incipais canais de entrada de massas de ar para o interior da Cidade. Estas massas 

de ar promovem o arejamento do espaço urbano, diminuindo a poluição atmosférica e melhorando o 

conforto climático. O PUA promove ainda a intensificação da arborização da encosta Nascente (Casal 

Julho, 2011 31 Relatório Ambiental 

W · \Procesws\A007\0l-Conteúdo T~<nico \Ol-Re!at6rio Amboenta I\A007-AAE-02-RA- 04\A007-REL-RA-R04. doe A-REL-01 



-projectos, gestão e avaliação ambiental, Ida 
C. M. Lisboa 

Plano de Urbanização de Alcântara 

• 

• 

Ventoso), no sentido de intensificar a circulação das brisas entre o fundo do Vale e as 

encostasjcumeada. 

Promove e desincentiva a utilização de veículos particulares, favorecendo a utilização de transportes 

públicos e a intermodalidade. Esta opção contribui para diminuir o tráfego rodoviário e, 

consequentemente, a diminuição da emissão de poluentes. 

O Plano condiciona a instalação de actividades não residenciais, em espaço residenciais, à não emissão 

de fumos e odores. 

• A definição da Estrutura Ecológica na área do Plano, permitirá estender as áreas verdes, e assegurar a 

sua continuidade, nomeadamente através da implementação da arborização dos eixos da Estrutura 

Arbórea Primária e Estrutura Arbórea Secundária, contribuindo para a qualificação do Espaço Público e 

para a melhoria da qualidade ambiental, nomeadamente ao nível da qualidade do ar, conforto 

bioclimático e integração paisagística. 

Em relação ao ruído ambiente, e de acordo com o estudo acústico elaborado no âmbito do 

PUA, as acções do plano induzem alterações, que nalguns casos são significativas, no ambiente 
sonoro no Vale de Alcântara, ver Figura V.19. 

Situação Actual - I,ndicador Lden 

c:::::::J - < 55 dB (A) 
> 55dB (A) -- > 60 d8 (A) 

> 65 dB (A) 

Situação Futura - Indicador Lden 
I i 

> 70dB (A) 

Fonte: Extraído de : NPK. Fevereiro, 2011. Plano de Urbanização do Vale de Alcântara - Componente Acústica do Ambiente 

Figura V. 19. Variação dos níveis sonoros contínuos, indicador de ruído diurno - en tardecer

nocturno (Lden) , dB(A) na situação actua l e na situação futura (com medidas de minimização) 
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A totalidade da área do PU de Alcântara é classificada como Zona Mista. No Mapa referente à 
situação futura é visível a redução das áreas em que o indicador L.!ern possui valores superiores ao 

limite legal (65 dB(A)). Esta redução verifica-se principalmente ao longo da Rua Maria Pia, Av. 

Infante Santo, e área localizada entre a Av. da Pont e, Av de Ceuta R. da Fabrica da Pólvora e 

acesso à Av. Eng. Duarte Pacheco. É ainda possível perspectivar melhorias na área ribeirinha da 
Doca de Alcântara. Estas melhorias também são perspectivadas nos valores estimados para os 
pontos de medição, anteriormente referidos. O estudo acústico estudou duas situações 

relativamente à previsão dos níveis acústicos: situação futura com a implementação do PU e 

situação futura com a implementação do PU e a aplicação de medidas de minimização. 

O mapa de ruído para o indicador Lden da situação futura apresentado anteriormente, foi 

elaborado considerando a aplicação das seguintes medidas de minimização: 

-Adopção de pavimento drenante (absorsor sonoro) na Av. de Ceuta e Rua de Cascais; 

- Redução da velocidade de circulação, nas vias secundárias e interiores do plano de 50 km/h para 30 km/h. 

No quadro seguinte resumem-se os valores registados e previstos, nas duas situações, nos 
pontos de medição. Com o fundo cinza assinalam-se as situações em que há ultrapassagem dos 

limites legais. 

Quadro V.S- Indicadores de ruído lc!en e Ln em dB(A), na situação actual e fut ura e limites legais 

P02 60 

P03 64 

P04 65 

P05 62 

P06 69 

P07 68 

P08 67 59 

Situação Futura -
Indicadores de Ruído em 

dB(A) 

57 49 

64 56 

70 6 2 

71 6-3 
t-

75 6 7 

56 48 

58 50 

57 

64 

6 9 

6 8 

72 

54 

58 

49 

56 

61 

46 

50 

65 55 

Pela análise dos mapas de ruído conjugados com a evolução dos indicadores nos pontos de 
medição, verifica-se que, apesar das melhorias introduzidas pela proposta do Plano e que resultam 
numa diminuição gera l do ruído na área do Plano, verifica-se que ainda persistem situações de 

desconformidade. 

Apenas pela análise do mapa de ru ído também se identificam áreas em que há agravamento da 

situação acústica: nomeadamente na área compreendida entre a R. Fradesso da Silveira e a Av. da 
Índia. Esta situação fica a dever-se essencialmente à proposta de vias que irão estruturar aquela 

área e também à proximidade da Pont€ 25 de Abril cuja existência acrescenta em cerca de 10dB o 
ruído existente. A análise dos valores estimados para os pontos de medição permitem constatar 

que o POS é o único em que se observa um agravamento dos níveis de ruído na situação futura, 

embora seja pouco significativo ( 4dB para o indicador Lden e 1 dB para o Ln, aplicando as medidas 
de minimização os valores descem para 1 dB no Lden e -2 dB no Ln). 

As propostas do Plano, ao introduzirem alterações no conceito de circulação da área, com o 
objectivo de diminuir o tráfego de atravessamento com origem e destino na Ponte 25 de Abril, e 

diminuir o tráfego de entrada na Baixa Pombalina a partir do sector ocidental da cidade e pelo eixo 
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v1ano da marginal do Tejo, conduzem a uma diminuição do tráfego rodoviário (facilmente 
constatável pela estimativas de t ráfego utilizadas no Estudo da Componente Acústica). Para isto 
contribu i também a proposta de articulação das interfaces locais com a futura expansão do metro, 
o reforço da intermodalidade de transportes na área do Plano e a promoção de ligações 
estruturantes dos meios de transporte suaves. Estas acções contribuem, para uma redução geral 
dos níveis sonoros da área do Plano. 

O regulamento do PUA define medidas de minimização da produção de ruído nas áreas em que 
os limites legais estabelecidos para este tipo de zonas sejam ultrapassados, tais como a 
racionalização e o ordenamento da circulação e estacionamento automóvel, a adopção de 
pavimentos que emitam menores níveis de ruído, a implementação de medidas de minimização dos 
ruídos provocados pelo transportes ferroviários e o reforço do isolamento das fachadas dos 
edifícios. Estas medidas, de acordo com o exposto no Estudo Acústico permitirão ultrapassar 
algumas situações de desconformidade acústica. Apesar disso, tratando-se de uma área urbana 
consolidada, servida por vias rodoviárias e ferroviárias importantes, as duas primeiras medidas 
propostas não se mostram suficientes. Neste contexto, é recomendável que, nas áreas onde, 
comprovadamente, sejam ultrapassados os limites de exposição definidos para as Zonas Mistas -
os novos edifícios a ser construídos ou os edifícios que venham a ser alvo de reabilitação sejam 
dotados de isolamento acústico reforçado, medida que deverá ser contemplada no respectivo 
projecto de Condicionamento acústico, e que é referida no no7 do art.12o do DL n09f2007. Esta 
acção permitirá o controlo dos níveis acústicos dentro das habitações, permitindo o cumprimento 
dos valores limite da legislação. 

Adicionalmente considera-se que existe um conjunto de medidas relacionadas com a redução e 

gestão do tráfego e com a optimiza:ção, a nível acústico, dos novos edifícios habitacionais e 
reabilitações (considerando por exemplo a sua localização e orientação face às principais fontes de 
ruído) que deverão ser coordenadas ao nível municipal e integradas no Respectivo Plano de 
Redução de Ruído. 

O PU permita a instalação de funções não residenciais em espaços residenciais, 
condicionadas à compatibilidade entre os usos e, entre outros aspectos, a que as actividades a 
instalar não produzam ruído. 

De acordo com o sugerido pela CCDR-LVT, optou-se por incluir em cada um dos critérios a 

identificação dos efeitos positivos/oportunidades e efeitos negativos/riscos identificados. 

Efeitos positivos I Oportunidades 

As propostas apresentadas no âmbito da mobi lidade e 
acessibilidade contribuem para uma melhoria da qualidade 
do ar por redução da quantidade de veículos automóveis 
que atravessam a área contribuindo para a melhoria do 
Ambiente Urbano; 

As soluções propostas melhoram a oferta de transportes 
públicos favorecendo a uti li zação destes em detrimento do 
transporte individual , com beneficias ao nível da qualidade 
do ar e do ruído; 

As propostas de vias pedonais e cicláveis favorecem a 
adopção destes meios de locomoção suaves, diminuindo as 
emissões gasosas e de ruído. 

A filosofia de dotação criteriosa de locais de estacionamento 
desincentiva à ut il ização de automóvel individual. 

As propostas do PU no que respeita aos Espaços Verdes 
(parques, j ardins, logr.adouros, arbori zação de arruamentos 
e outras áreas orgânicas) favorecem a qualidade do ar 
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;--
Efeitos negativos I Riscos 

A promoção da mult ifuncionalidade dos espaços poderá 
conduzir a algumas situações de aumento dos fluxos de 
tráfego a essas áreas, levando ao aumento de ruído e 
emissões gasosas. 

Poderá haver u m aumento das situações de 
estacionamento ilegal. 
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V.1.2. Resíduos 

V.1.2.1. Caracterização da situação actual 

A área do plano é abrangida, na sua totalidade, por sistemas de recolha de resíduos sólidos 
urbanos, incluído sistemas de recolha selectiva. 

Os resíduos gerados em Alcântara, assim como em toda a Cidade, são geridos pela ValorSul, 
S. A .. Esta entidade é ainda responsável pelo tratamento e valorização anual das 750 mil toneladas 
de Resíduos Sólidos Urbanos produzidos nos municípios de Amadora, Lisboa, Loures, Odivelas e 
Vila Franca de Xira (www.valorsul.pt, 2010). 

Na área do plano, os resíduos produzidos correspondem essencialmente a resíduos urbanos1 e 
equiparados, resultantes das áreas residenciais, de áreas de serviços e de unidades de 
restauração. 

A quantidade média de resíduos urbanos recolhidos por habitante no concelho de Lisboa é das 
mais elevadas, quando comparada com a média da Grande Lisboa e a média nacional. Esta 
situação poderá dever-se, em parte, ao movimento migratório da população flutuante que 
diariamente entra na Cidade para trabalhar, residindo nos concelhos envolventes. No que se refere 
aos resíduos recolhidos de forma selectiva, Lisboa apresenta também dos maiores valores, como se 
pode verificar no Quadro V.9. 

Quadro V.9 . Recolha de resíduos urbanos por habitante, 2004 

Fonte: INE, 2010 

V.1.2.2. Tendências de evolução sem a implementação do Plano 

Considera-se que, caso o plano não seja implementado a produção de resíduos na área do plano 
se manterá idêntica à situação actual. Perspectivando-se um acréscimo da produção de resíduos de 

construção e demolição associados à remodelação rede ferroviária prevista na zona Sul do Plano. 

V.1.2.3. Propostas do Plano de Urbanização de Alcântara 

Com, a implementação do plano perspectiva-se um aumento da produção de resíduos de 
construção e demolição, associados às obras previstas no âmbito de PU, bem como o aumento da 
variabilidade de resíduos produzidos, associados aos espaços de dinamização, que se pretende 
instalar (actividades e equipamentos em aos espaços centrais). No entanto não se perspectiva a 
produção de resíduos perigosos ou tóxicos, que motivem preocupações a nível da sua gestão. 

1 Resíduo ur bano : o resíduo proveniente de habitações bem çomo outro resíduo que, pela sua natureza ou composição, seja 
semelhante ao resíduo proveniente de habitações (DL n.0 178/2006, de 5 de Setembro) 
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Importa, no entanto, atender ao facto de, na área de intervenção, existirem antigas unidades 
industriais e infra-estruturas actualmente desactivadas. A reconversão destas áreas prevista no PU, 

deverá atender à possibilidade de os resíduos de demolição possuírem alguma perigosidade, bem 
como à eventual contaminação dos solos afectos às referidas estruturas. 

Por outro lado, o aumento da atractividade da área urbana e dos espaços residenciais, previstos 

no PUA, reflecte-se no aumento gradual da quantidade total de resíduos produzidos na área do 

Plano. 

No quadro seguinte identificam-se os principais efeitos positivos/oportunidades e efeitos 
negativos/riscos decorrentes da proposta do PU sobre os Resíduos. 

~· . ·ll!lllE:ii:l 

. . . . ... I. I • li~ . .. . I'JJllttm 
III 
o 
:I Nas operações de demolição o plano prevê a definição 
"' 'iii de medidas que favoreçam promovam a triagem cos Haverá aumento da produção de resíduos fruto da 
Ql 

a: materiais, diminuam a produção de resíduos e ocupação de espaços actualmente sem utilização urbana. 
aumentem a valorização dos materiais. 

V.1.3. Energia 

. , if' i j I 4 '. (' ' . • 

"lt••',c~Jj4jj 14 ., . ' . 

V.1.3.1. Caracterização da situação actual 

. . .. ' ... 
"" ••• 

As necessidades de energia no Vale de Alcântara são influenciadas pelas características 
climáticas do local. O clima na Região de intervenção encontra-se fortemente influenciado pela 

proximidade marítima, que promove a amenização do clima, sendo as necessidades energéticas 

para obter o conforto climático mais exigentes no Verão. 

Como foi referido anteriormente, presença da massa de água no Estuário do Tejo promove a 

formação de br isas que favorecem o arejamento da área de ãntervenção. A diferença de 

temperatura entre as massas de ar sobre o estuário e a zona continental promove a circulação de 
ar uma vez que, durante o dia as massas de ar sobre a terra aquecem mais rapidamente que sobre 

a água. Devido a esta diferença de temperatura, e consequentemente de pressão, ocorre uma 
brisa que transporta ar fresco e húmido desde o Rio para a zona continental. À noite verifica-se o 

inverso, a superfície terrestre arrefece mais rapidamente e ocorre uma brisa desde terra para o 

estuário. 

No que se refere à gestão da energia, o concelho de Lisboa apresenta médias de consumo de 
energia eléctrica e de combustíveis, por habitante, consideravelmente superiores, à média nacional 

e da Região em que se insere, como se pode ver pela análise do Quadro V. lO. Tal como foi referido 
para a produção de resíduos, considera-se que este aumento poderá dever-se, em parte, aos 
movimentos migratório da população flutuante que diariamente entra na Cidade para trabalhar, 

residindo nos concelhos envolventes. 

Quadro V. lO. Consumo médio de ener gia por hab itante, ano 2008 
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I Consumo de energia I Consumo de combustível 
eléctrica (kWh/ hab.) automóvel (tep/ hab.) 

Continente 4 692,1 0,6 

Grande Lisboa 4 330,2 0,5 
Lisboa, Concelho 6 686,7 0,7 

Fonte: INE, 20 10 

No concelho de Lisboa, a maior fracção do consumo de energia eléctrica ocorre em consumos 
não domésticos (50,8%), sendo o consumo doméstico menos de metade. A energia consumida na 
iluminação dos edifícios de estado é também significativa, 14,7% (ver Figura V.20). 

Comparando a divisão dos consumos energéticos por tipo de consumidor, entre o concelho de 
Lisboa e a média nacional, verifica-se uma elevada disparidade na distribuição dos consumos, 
realçando-se o elevado peso dos consumos não domésticos e de iluminação no interior dos edifícios 
de estado, em Lisboa, e os reduzidos consumos domésticos, agrícolas e industriais. Esta diferença 
reflecte a ocupação e uso do solo entre as duas realidades (ver Figura V.20). 

50,8% 

O Doméstico 
o Indústria 

Usboa, Concelho 

• Iluminação das vias públicas 
• Outros 

Portugal 

37,5% 

o Não doméstico 
o Agricultura 
o Iluminação interior de edifícios do Estado 

artir de dados do INE 2010 

Figura V.20. Consumo de energia eléctrica, por tipo de consumo, ano de 2008 

V.1.3.2. Tendências de evolução sem a implementação do Plano 

2,1% 

3,3% 

1,0% 

Na ausência da implementação do plano, prevê-se que os consumos energéticos se mantenham 
idênticos aos actuais ou que diminuam ligeiramente. A diminuição dos consumos energéticos 
poderá ocorrer devido à diminuição da atractividade da população ao local e ao aumento da 
utilização de transportes colectivos, devido às opções ferroviárias definidas para esta área, e 
independentes do PUA. 

V.1.3.3. Propostas do Plano de Urbanização de Alcântara 

Embora o Plano não defina acções directas sobre a gestão da energia na área de intervenção, as 
acções definidas contribuem para diminuir o tráfego rodoviário ligeiro e aumentar a utilização de 
veículos de transporte colectivos, solução que favorece a racionalização dos consumos energéticos. 

Na definição das características de edificação e na organização do espaço, o PU tem em 
consideração a insolação dos edifícios e os canais de arejamentos do espaço urbanos. Estas 
soluções, embora de forma indirecta, contribuem para diminui r os consumos energéticos 
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associados à obtenção de um bom conforto climático e uma boa qualidade do ar, no interior dos 
edifícios. 

O aumento da atractividade do local induz a reabilitação de edifícios devolutos, ou em mau 
estado de conservação, bem como a construção de novos. Aos novos edifícios é aplicável a 
certificação energética (Decreto-lei n .o 80/2006, de 4 de Abril), o que promove a utilização 
sustentável dos recursos energéticos. 

No quadro seguinte identificam-se os principais efeitos positivos/oportunidades e efeitos 
negativos/riscos decorrentes da proposta do PU sobre a Energia. 

ta ·c. ... 
Ql 
1: 
w 

As propostas no âmbito da mobilidade e acessib ilidade 
favorecem a uti lização mais eficiente da energia; 

A regeneração urbana proposta contribui rá para o 
aumento de edifícios energeticamente mais eficientes. 

V .1.4. Paisagem 

V.1.4.1. Caracterização da situação actual 

Em termos energéti<eos considera- se que a proposta não 
apresenta riscos significativos relativamente à situação 
actual. 

A paisagem no Vale de Alcântara apresenta-se bastante alterada e degradada pela presença de 
infra-est ruturas rodo-ferroviárias, que cortam o Vale, e lhe conferem um carácter artificial e algo 
confuso, criando um efeito de barreira entre as duas encostas. 

Embora existam algumas áreas verdes e espaços urbanos interessantes, o elevado tráfego 
rodoviá r io e o estacionamento indevido contribui para diminuir consideravelmente a qualidade da 
paisagem urbana. No sub-capítulo V.2.2, (pag. 45) apresenta-se a identificações dos espaços 
verdes com maior valor paisagístico .. A área do plano dispõe de locais com abertura visual 
privilegiada sobre o Vale do Rio Tejo, oferecendo aos visitantes um quadro paisagístico ímpar, e 
que interessa conserva r. 

Ao longo do espaço urbano estão presentes conjuntos de edifícios interessantes, que conferem 
uma imagem urbana equilibrada e com qualidade, embora frequentemente interrompidos por 
espaços degradados, edifícios devolutos ou arquitecturas dissonantes. A condicionar a qualidade da 
paisagem urbana destaca-se ainda a presença de edifícios industriais em mau estado de 
conservação. 

Na zona Norte do Plano, a qualidade da paisagíst ica é menor, influenciada pela presença de 
infra-est ruturas com impactes relevantes na paisagem (como a ETAR e viadutos). Nesta área o 
espaço u rbano é também menos cuidado, sendo o espaço público de menor qualidade, os passeios 
reduzidos e os edifícios, dispostos ao longo dos ar ruamentos, nem sempre apresentam uma 
organização equilibrada e enquadrada, apresentando em geral fraca qualidade de construção. 

Na zona Sul, o aglomerado é mais compacto e com maior qualidade, ocorrendo alguns vazios 
urbanos resultantes da existência de antigas unidades fabris, entretanto abandonadas. No sub
capítulo V.3.2 (pag. 75) é efectuada uma descrição da ocupação do solo na área do plano. 
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V.1.4.2. Tendências de evolução sem a implementação do Plano 

Considera-se que, caso o plano não seja implementado, a qualidade da paisagem se mantém ou 
tende a diminuir, devido : 

• 

• 

• 

continuidade da desorganização e degradação do espaço urbano, e consequente diminuição da qualidade 

do espaço urbano, devido à elevada afluência de veículos, e ao estacionamento indevido dos mesmos. 

não se implementam as áreas verdes previstas no PU (especialmente em vazios urbanos), nem é 

favorecida a deslocação pedonal e arborização dos arruamentos; 

as novas construções a instalar, especialmente nos locais outrora ocupados por unidades industriais, 

poderão afectar alguns sistemas de vistas existentes (embora os principais sistemas de vistas estejam 

protegidos no âmbito do PDM). 

Para além das situações descritas, considera-se ainda que, caso não sejam implementadas 

soluções que promovam a atractividade do local e a fixação de novas actividades, que tornem a 
área m.ais dinâmica, poderá assistir-se a uma diminuição gradual da qualidade do edificado, 

proliferando a existência de edifícios devolutos e a degradação da paisagem urbana. 

V.1.4.3. Propostas do Plano de Urbanização de Alcântara 

As várias acções definidas no âmbito do PU têm em consideração a qualidade visual dos 
espaços, promovendo, entre outros aspectos, o aumento do espaço verdes e arborizados, definindo 
regras no edificado que promovem a .boa qualidade do espaço urbano e inclu indo a possibilidade 

de, no âmbito do processo de licenciamento de novos edifícios ou intervenções nos existentes, ser 

exigido um estudo de impacte visual. 

No entanto, algumas das acções previstas no âmbito do plano envolvem, inevitavelmente 
impactes sobre a paisagem, de que são exemplo: 

• os viadutos junto à Av. da Brasília (de ligação à Av. Infante Santo e de ligação à Av. de Ceuta, ver 

V.3.1, pag . 64); 

• o novo acesso, alternativo à Rua do Arco Carvalhão (ver V.3.1, pag. 64); 

• o funicular do Alvito; 

• o viaduto de ligação entre a estação· de Maria Pia e a Estação do Alvito, sobre o Vale de Alcântara, (ver 

FiÇJura V.21); 

.. ........... ........... .. .......... ............................ .......... .......... ........... ........ _ .. .....,._: 

~ .,. . .•. -· ... 
~ JT l ..r-:::::J.. r==::t.C 

.... ... 
------~c: ........ -· ... 

···-. .... - v J -· ,. 
'1' i ... 

--- 1-·- -·Cialiol Lc.oo-.,..,. - ·- -· ... 6 ... _ - ·-
Fonte: Estudo Prévio do PU de Alcântara, Carta n.o 26 

Figura V.21. Representação esquemática da ligação em viaduto entre a estação de Fonte Santa e a 
estação do Alvito 

No sub-capítulo V .3.1 (pag. 64) apresenta-se a avaliação das alternativas estudadas a algumas 
das soluções viárias apresentadas, e que constituem as acções do plano com maiores impactes 

sobre a paisagem. Na selecção das soluções apresentadas, pesou significativamente o facto destas 

soluções viárias favorecerem a redução do tráfego rodoviário no centro da Cidade dre Lisboa, pelo 
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que, apesar de terem impactes negativos a nível local (no Vale Alcântara) contribuem para 
melhorar significativamente o ambiente urbano e a paisagem da Cidade. 

Considera-se que, t ratando-se de uma área urbana, a presença das estruturas propostas, 
embora com impactes paisagísticos relevantes, serão gradualmente integrados na paisagem da 
Cidade e reconhecidos pela população, sendo gradualmente atenuados e compensados pelo 
aumento da qualidade dos espaços urbanos. 

No quadro seguinte identificam-se os principais efeitos positivos/oportunidades e efeitos 
negativos/riscos decorrentes da proposta do PU sobre a Paisagem. 

A implantação da Estrutura Ecológica, tal como está definida trará 
melhorias paisagísticas significativas para a área e permite a 
continuidade de áreas verdes favorecendo os processos biofisicos e 
ecológicos associados. 

O Plano favorece a manutenção da abertura dos sistemas de vistas 
existentes e definidos no PDM. 

O Plano admite a criação de espaços públ icos e de equipamentos nos 
espaços ribeirinhos originariamente afectos ao Porto de Lisboa, bem 
como a reconversão de edifícios existentes em funções de apoio ao 
turismo e lazer, desde que enquadrados em projectos de espaços 
exteriores. 

A apreciação prévia, pelo núcleo residente da estru:ura consult iva do 
PDM, dos pedidos de informação prévia garante que as intervenções em 
locais de maior sensibi lidade possam resultar na manutenção e 
incremento da qual idade paisagística da área. 

V.2. RECURSOS NATURAIS 

V.2.1. Recursos Hídricos 

V .2.1.1. Caracterização da situação actual 

A implantação das estruturas propostas 
levará ao abate de exemplares arbóreos 
existentes no local onde se localizará a 
rotunda de Alcântara. 

A dotação criteriosa do estacionamento 
públ ico pode levar ao aumento do 
estadonamento ilegal, diminuindo a 
qual idade do espaço urbano. 

A nível de recursos hídricos na área do PU de Alcântara destaca-se a Ribeira de Alcântara, que 
atravessa a área de intervenção no sentido Norte-Sul, encontrando-se entubada o que justifica a 
sua habitual denominação como Caneiro de Alcântara. O limite su l da área do PU é "desenhado" 
pelo estuário do Rio Tejo. 

A bacia de drenagem da Ribeira de Alcântara estende-se desde as Portas de Benfica, 
contorna a Zona Oriental do parque Florestal de Monsanto, desaguando no Rio Tejo, junto ao 
terminal de Contentores de Alcântara, numa extensão de cerca de 10 km. A área de drenagem 
possui cerca de 3200 ha, desenhando um dos vales mais importantes da área Metropolitana de 
Lisboa. 
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21 00 Ha - Bacta oo canero no r-lllnctpo oe Ltsboa 

I 000 H a - Asea des~~~ada para a Baoa de Cheias 

.. I 000 H~ - Bacia <lo Caneiro no follln<: ipo da Am~dora 
Troçado do ~neto de Alcàntarn 

Fonte: Estudo Prévio do PU de Alcântara, Volume I, Fev. 2009 

Figura V.22. Bacia de drenagem do Caneiro de Alcântara, dentro do concelho de Lisboa 

A elevada pressão urbana sobre a Ribeira remonta a séc. XIX, em que se instalaram várias 
unidades industriais ao longo do Vale de Alcântara . Gradualmente, e com o aumento da pressão 

urbana e da descarga dos efluentes residuais nas linhas de águas, assistiu-se a uma degradação 
significativa da qualidade da água na Ribeira de Alcântara, o que potenciou a sua canalização. 

A canalização da Ribeira ocorreu em duas fases: o troço a jusante, entre as estações de 
Alcântara Terra e Campolide, foi concluído em 1950, o troço a montante, entre Campolide e Sete 
Rios foi concluído em 1967. 

A construção das ferrovias, no final do Século XIX, contribuiu condicionalmente para a 
organização espacial do Vale de Alcântara. Parte das linhas foram construídas sobre os aterros na 
Praia de Alcântara, os quais resultaram da conquista gradual de áreas de terrenos ao Rio Tejo, 
permitindo a expansão da área industrial e a instalação do Porto de Lisboa, em 1886. 

Actualmente a presença do "Caneiro" de Alcântara constitui uma das principais condicionantes 
na área do Plano. O elevado volume de águas drenadas, aliada à pressão urbanística na envolvente 
do Caneiro, à sua idade e ao descuramento das acções de manutenção, tem agravado o seu estado 
de conservação. 

A zona Sul da área de intervenção do PU de Alcântara é frequentemente afectada por problemas 
de inundações, que ocorrem geralmente quando se verificam episódios de precipitação intensa, 
conjugados com situações de maré-alta ou de preia-mar. Nesta situação, o Caneiro enche, 
funcionando em pressão, ocorrendo a descarga de águas pelas caixas de visita e restantes órgãos 
da rede. 

Apesar das limitações associadas ao Caneiro de Alcântara, assistiu-se a uma gradual instalação 
de edificações e infra-estruturas, sobre esta estrutura, situação que poderá condicionar as 
condições de segurança ao longo do Vale (como se pode ver pela imagem Figura V.23). 

Julho, 2011 41 Relatório Ambiental 

W · \Procesws\A007\0l·Conteúdo T~<nico \Ol-Re!at6rio Amboenta I\A007-AAE·02-RA- 04\A007-REL-RA-R04_ doe A-REL-01 



-projectos, gestão e ava liação ambiental, Ida 
C.M~ 

Plano de Urbanização de Alcântara 

....... • limite intervenção 

W cane1ro 

Alterações propostas ao Caneiro Ol!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!i!40!l;i0iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~800 Meters 

o Câmara de visita 

Toço simples (montante) 

Troço duplo Uusante) 

Fonte: Estudo Prévio do PU de Alcântara 

Figura V.23. Identificação das intervenções previstas para o Caneiro de Alcântra 

O Plano Geral de Drenagem de Lisboa define algumas medidas de actuação no Caneiro, que 
permitirão melhorar as condições de segurança, diminuir o risco de inundações e favorecer a 
melhoria da qualidade das águas no Caneiro. Entre as medidas proposta inclui-se a instalação de 

reservatório a montante, de modo a amortizar os caudais, reforçar colectores, remodelar as redes, 
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de modo a evitar a existência de redes unitárias, beneficiar a descarga no Rio Tejo, e desunir os 
colectores afluentes ao Caneiro, na zona baixa. 

Na área do PUA não existem espaços que testemunhem a presença das linhas de água que 
outrora desenharam o Vale. A vegetação ribeirinha foi completamente destruída e o percurso das 
linhas de drenagem canalizado e ocupado por vias rodoviárias e infra-estruturas, sendo apenas 
detectado pelas formas de relevo. 

A qualidade da água no Caneiro apresenta-se muito degradada, devido à descarga de efluentes 
residuais não tratados na Ribeira e condicionada pela presença de redes de drenagem unitárias. 

O aumento da impermeabilização do solo não favorece a alimentação dos recursos hídricos 
subterrâneos, aumentando o escoamento superficial, o arrastamento de inertes e poluentes para 
as linhas de água e a gravidade das cheias e inundações. 

A análise da hidráulica urbana foi efectuada no âmbito dos estudos do PU apresentando-se, no 
sub-capítulo V.3.3, (pag. 81), uma breve descrição das infra-estruturas de drenagem e tratamento 
de águas presentes na .área do PU. 

V.2.1.2. Tendências de evolução sem a implementação do Plano 

Considera-se que, caso o Plano de Urbanização não seja implementado não são adoptadas 
medidas que promovam o aumento da infiltração de água no solo, nem a redução dos caudais 
de escoamento superficial. Esta situação, para além de não favorecer os recursos hídricos 
(superficiais e subterrâneos) também não contribui para diminuir os riscos de ocorrência de 

inundações. Note-se no entanto que existem soluções a este nível, que não dependem do PU em 
análise, e que deverão contribuir para melhorar os sistemas de drenagem na Cidade, evitando a 
ocorrência de inundações na zona Ribeirinha de Alcântara. 

Realça-se ainda que um dos principais problemas na área do plano consiste no estado de 
conservação e segurança associada ao Caneiro de Alcântara . Durante os últimos anos não 
se têm respeitado os afastamentos de segurança das estruturas construídas ao Caneiro, tendo-se 
assistido inclusive a algumas situações de abatimento, junto à Av. de Ceuta. Considera-se que, 
mesmo que sejam efectuadas obras de reforço desta estrutura, é fundamental que sejam 
implementadas regras é medidas foéalizéldàs na prevenção da degradação do Caneiro, é na 
garantia de prevenção efectiva de eventuais acidentes. Medidas estas que são contempladas no 
presente PU, nomeadamente na adopção de condicionantes à utilização do espaço envolvente ao 
Caneiro de Alcântara . 

Caso não sejam tomadas medidas adequadas considera-se que continuarão a manter-se as 
situações de ocorrência de inundações e prejuízos materiais associados às construções 
subterrâneas, nomeadamente caves e garagens. Assim, também as condicionantes e regras 
definidas no âmbito do presente PU são fundamentais para garantir a utilização eficiente deste 
território. 

V.2.1.3. Propostas do Plano de Urbanização de Alcântara 

O PU de Alcântara abre a possibilidade de instalação de áreas de amorteciment o, retenção e 
infiltração das escorrências superficiais de águas pluviais, ao longo do Vale de Alcântara, Figura 
V.24, as quais, uma vez instaladas, promoverão o aumento da infiltração de água no solo, bem 
como o amortecimento dos caudais de ponta de cheia, diminuindo o risco de ocorrência de 
inundações. Note-se que as soluções propostas para esta área, que envolvem ocupação do 
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subsolo, estão condicionadas pelas conclusões do estudo em elaboração pelo Laboratório Nacional 
de Engenharia Civil (LNIEC). Para além disto, sempre que se no âmbito da execução do plano haja 

intenção de ocupação do subsolo, deverá ser demonstrada, através de estudos adequados e 
sujeitos a parecer do LNEC, a aptidão para a construção em condições de segurança. 

O plano define que, os espaços verdes utilizados para o amortecimento, retenção e infiltração 

de águas pluviais, devem conter elementos vegetais, característicos das galerias ribeirinhas, 

acompanhados por vegetação marginal que promova a fixação de metais pesados (os quais são 
arrastados desde as vias de comunicação que interceptam Vale) . 

A possibilidade de integrar sistemas de retenção e infiltração de águas pluviais, a definição de 

índice de impermeabilização e o favorecimento de áreas orgânicas, previstas no Plano de 
Urbanização contribuem significativamente para a infiltração da água no solo, o que se reflecte na 

melhoria dos recursos hídricos e contribui para minimizar o efeito de cheias e inundações. 

O plano define ainda que as intervenções que ocorram em qualquer troço do Caneiro não 
poderão diminuir as condições de escoamento devendo, no mínimo, manter as condições iguais às 

actuais, sendo desejável a promoção do aumento da capacidade de escoamento. 

Figu ra V.24. Exemplo de construção de zonas de amortecimento, retenção e inf iltração de águas 
pluviais ao longo da área do PU 

No quadro seguinte identificam-se os principais efeitos positivos/oportunidades e efeitos 

negativos/riscos decorrentes da proposta do PU sobre os Recursos Hídricos. 
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O Plano prevê a possibilidade de serem promovidos locais de 

infiltração da água no solo, diminuindo os riscos de 
ocorrência de inundações e aumentando a recarga dos 

aquíferos. 

A obrigatoriedade de realização de estudos hidrogeológicos, 
na construção de caves, garante a minimização da afectação 

da drenagem natural da área, diminuindo os riscos 
i nerentes. 

A possibilidade de incluir estruturas natural izadas que 
funcionem como sistemas de amortecimento, retenção e 

i nfiltração das águas de escorrência, contribuindo para a 
protecção dos recursos hídricos e do solo. 

A utilização de vegetação ribei rinha nos espaços verdes de 
amortecimento, incluindo a utilização de vegetação marginal 

que promove a fixação dos metais pesados contribui para a 
melhoria da qualidade das águas pluviais de superfície. 

V.2.2. Espaços Verdes e Biodiversidade 

V.2.2.1. Caracterização da situação actual 

s tus 
projectos, gestão e avaliação ambiental, Ida 

O aumento dos espaços verdes urbanos poderá 
resultar em aumento do consumo de recursos 
hídricos. 

Caso se executem bacias de retenção, uma vez que o 
plano permite essa possibilidade, estas poderão 
constituir locais privilegiados para acumulação de 
sedimentos e resíduos, podendo transformar-se em 
espaços degradados. 

Um dos espaços verdes com maior interesse na área do PUA é o Parque Florestal de 
Monsanto, que influencia a ocupação do solo na zona Noroeste do Plano (Figura V.25). A 
ocupação natural do solo estende-se desde o parque até aos taludes das vias de comunicação, que 
cortam a área do Plano (eixo Norte/Sul, Av. de Ceuta e linhas de caminho-de-ferro). 

Figura V.25. Encosta entre o caminho-de-ferro (linha do Sul) e a Av. de Ceuta 

Na encosta Nascente do Vale, os espaços verdes são também significativos, especialmente 
nas encostas inclinadas entre a Rua Maria Pia e a Av. de Ceuta, especialmente a Norte da estação 
de caminho-de-ferro de Alcântara Terra. Neste local, as elevadas inclinações do terreno não 
permitiram a consolidação do espaço urbano, favorecendo a instalação de espécies vegetais. O 
coberto vegetal, nesta encosta, não é tão desenvolvido como na oposta, sendo menos frequente a 
presença de espécies vegetais arbóreas, ver Figura V.26. 
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Figura V .26. Encosta nascente do Vale de Alcântara (Arco do Carvalhão, à esquerda, e encosta entre 

a R. Maria Pia e o Av. de Ceuta, à direita) 

Na área do PU estão presentes alguns jardins urbanos, tais como o Jardim/Miradouro das 

Necessidades, o Jardim da Armada (Figura V.27) e o Miradouro da Rua do Loureiro/Rua D. Maria 
Pia. Estes espaços possuem áreas reduzidas e uma forte pressão urbana envolvente. Em alguns 

casos presenteiam o visitante com uma abertura de vistas ímpar, sobre o vale do estuário do Rio 

Tejo. 

Figura V.27. Praça da Armada 

De acordo com o Plano Director Municipal de Lisboa na área de intervenção do PU de Alcântara 
ocorrem: 

• 

• 

áreas verdes de protecção, que abrangem a encosta Poente do Vale de Alcântara, com revestimento 

arbóreo e arbustivo, bem como algumas área na encosta Nascente, junto à Rua do Arco do Carvalhão. 

duas áreas verdes de recreio, uma localizada na zona de Alcântara ao edifício da Gare Marítima e 

outra localizada na envolvente da Rua da Quinta do Jacinto. 

• Apesar do forte carácter urbano da área de intervenção, persistem ainda pequenas áreas ocupadas por 

hortas (Figura V.28). Estes espaço·s, para além de raros no seio do espaço urbano e com interesse 

especial a nível da conservação da memória cultural da Cidade, são importantes para a conservação dos 

valores naturais e da biodiversidade, constituindo ainda habitats de alimentação e refúgio da fauna 

selvagem, especialmente de passeriformes. 
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V.2.2.2. Tendências de evolução sem a implementação do Plano 

Ao longo do Vale de Alcântara existem alguns vazios urbanos que, na ausência do Plano não 
serão convertidos em espaços verdes e orgânicos, o que não favorece nem a conservação dos 
valores naturais nem a infiltração da água no solo. 

O plano define regras que permitem manter espaços orgânicos, nomeadamente espaços verdes 
privados e logradouros. Esta solução favorece a infiltração de água no solo e garantem a 
permanência de espaços verdes que promovem a conservação dos valores naturais e da 
biodiversidade, conferindo alguma continuidade natural ao longo da área do Plano. 
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Figura V.28. Localização dos Jardins urbanos e Hortas existentes na área do Plano e envolvente 

próxima 

V.2.2.3. Propostas do Plano de Urbanização de Alcântara 

A proposta do Plano procurou promover a ligação entre espaços verdes através da arborização 
dos arruamentos, favorecendo a criação de um continuum natura/e no seio da malha urbana. 
Solução que contribui para o aumento da biodiversidade, favorecendo a formação de microclimas, 
o conforto climático e a melhoria da paisagem urbana, entre outros aspectos. 

Na solução desenhada nem sempre foi possível cumprir este obj ectivo, especialmente nas 
situações em que a dimensão dos passeios e a instalação da arborização colidem com a construção 
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de infra-estruturas v1an as, com capacidade de tráfego que garanta o escoamento adequado em 
alguns sentidos e favoreça a diminuição do trânsito no centro da Cidade. 

O "dlesenho verde" definido no âmbito do Plano pretende garantir uma continuidade vegetal 

entre o Parque Florestal de Monsanto e a zona ribeirinha. Promovendo a insta lação de vegetação 
ribeirinha, na base do Vale e favorecendo a gradual remoção das edificações ao longo do Caneiro 

de Alcântara, e envolvente próxima. 

O plano favorece os espaços de enquadramento das infra-estruturas viárias, aproveitando a sua 
função como barreira acústica e visual, entre outras. Neste sentido, as opções do PUA foram 

condicionadas pela construção de um novo arruamento de ligação entre a Av. de Ceuta e o viaduto 

Eng. Duarte Pacheco, o qual ocupa uma área que se pretendia manter com ocupação vegetal, 
integrado o parque das encostas do Casal Ventoso. 

As principais propostas do plano a nível das áreas verdes e com consequências para a 

biodiversidade são estruturadas em quatro áreas: 

• 

• 

• 

A Norte da estação de Alcântara Terra o PU potencia as influências naturais do Parque Floresta l de 

Monsanto propondo o seu prolongam ento até à Av. de Ceuta e expansão pela encosta nascente do Vale 

(parque florestal da encosta do Casal Ventoso), criando um corredor arborizado que se prolongará até à 
Praça General Domingos Oliveira através de uma faixa ajardinada, ao longo da Avenida e Ceuta e nos 

terrenos da estação de Alcântara Terra. Esta solução permitirá contrariar a desproporção vegetal 

existente entre as duas encostas do Vale de Alcântara. Estas opções contribuem para aumentar a 

biodiversidade na área do PU, bem como para garantir a conectividade entre espaços verdes. 

O Plano reforça o papel dos jardins, praças e miradouro, promovendo o seu papel para a valorização 

da paisagem e para a conservação dos valores naturais e ambientais. O PU pretender recuperar o papel 

polarizador e a importância que a Praça do Genera l Domingos Oliveira possuiu no Sex XIX, 

promovendo a sua arborização, garantindo assim a continuidade do corredor ecológico de Norte para 

Sul. O Plano propõe a criação de novos j ardins, nomadamente na Calçada da Tapada; na envolvente da 

Gare Marítima de Alcântara, no espaço classificado no PDM em vigor como "Área verde de recreio"; e na 

frente ribeirinha da Gare Marítima, na qual se pretende favorecer a abertura visual para o estuário do 

Tejo. 

O PU segue as orientações do PDM, impedindo a impermeabilização dos logradouros existentes, e 

favorecendo a qualificação destes espaços, impedindo a destruição do solo e promovendo o controlo da 

erosão. Esta solução permite distribuir as áreas permeáveis e os espaços verdes ao longo da área de 

intervenção, o que favorece a infiltração de água no solo e a conservação da natureza e da 

biodiversidade. 
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Figura V.29. Parque Florestal de Monsanto e parque proposto na "encosta do Casal Ventoso" 
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Figura V.30. Logradouros permeáveis e impermeáveis 

• As soluções apresentadas no PU envolvem a requalificação da Rua João Oliveira Miguéis o que permitirá, 

entre outras acções, arborizar o arruamento e criar algumas áreas ajardinadas, garantindo assim a 

continuidade do corredor ecológico desde o Parque Florestal de Monsanto até à envolvente da estação de 

caminho-de-ferro de Alcântara Mar. Por outro lado, pretende-se ainda retirar o trânsito de 

atravessamento da Rua Fradesso da Silva, redesenhar o Largo do Calvário, destacando a sua função de 

interface de transportes. A proposta inicial previa a arborização da Av. 24 de Julho, solução que não foi 

possível por questões de fluência do tráfego rodoviário, como se pode ver pela análise de alternativas 

apresentada no Quadro V.ll (pag. 71). 

Figura V.31. Rua Fradesso da Silveira e Largo do Calvário 
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• O PU pretende continuar o corredor arborizado da Rua João de Oliveira Miguéis até à área ajardinada 

que se localiza entre o novo quarteirão e o actual traçado da Linha de Caminho de Ferro Lisboa/Cascais. 

Este espaço ajardinado prolonga-se para Poente, articulando esta área com a nova malha urbana 

prevista para o local. A partir desta plataforma ajardinada, que dá acesso à estação de Alcântara-Mar, 

propõe-se a construção de uma ponte pedonal sobre a linha de Cam inho de Ferro, que permitirá um 

acesso suave à margem Sul desta Infra-estrutura, estruturando o parque urbano proposto e ligando a 

uma vasta praça localizada entre a Gare Marítima de Alcântara e o Rio. 

Figura V.32. Zona envolvente à estação de Alcântara Mar 

No quadro seguinte identificam-se os principais efeitos positivos/oportunidades e efeitos 

negativos/riscos decorr€ntes da proposta do PU sobre os Espaços Verdes e Biodiversidade. 
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O PU, at ravés da definição da est rutura ecológica promove a 

continuidade dos espaços verdes promovendo assim a biodiversidade em 

espaço urbano e contribuindo para a melhoria da qual idade urbana da 

área. 

As propostas de espaços verdes permitirão uma intensif icação dos 

processos b iofísicos e ecológicos em espaços urbano, ao mesmo tempo 

que contribui para a amenização cl imática e paisagística desses mesmos 
espaços melhorando o conforto bioclimático dos seus utilizadores. 

V.2.3. Riscos Naturais, ambientais e tecnológicos 

. . . ··1~ 

Neste aspecto considera-se que a 

proposta não apr esenta riscos 

signi ficat ivos relativamente à situação 

actual. 

O PROTAML inclui a área-plano no conceito de "Área Vital", reconhecendo que sobre as áreas 
ainda não consolidadas, desordenadas ou fragmentadas. Estas áreas vitais constituem uma 

oportunidade para melhorar o funcionamento do sistema ecológico, nomeadamente para resolver a 

ocorrência de situações de cheia e risco de inundações que ocorrem devido ao "tamponamento" de 

linhas de água por edificações ou outro tipo de construções. 

Julho, 2011 51 Relatório Ambiental 

W · \Procesws\A007\0l·Conteúdo T~<nico \Ol·Re!at6rio Amboenta I\A007· AAE-02-RA· 04\A007-REL-RA-R04. doe A-REL· OI 



-projectos, gestão e avaliação ambiental, Ida 

V.2.3.1. Caracterização da situação actual 

C. M. Lisboa 
Plano de Urbanização de Alcântara 

O Plano de urbanização localiza-se na zona terminal do Vale aluvionar da ribeira de Alcântara, a 
zona Sul do Plano encontra-se assente sobre terrenos conquistados ao Rio Tejo por aterros 
sucessivos, que permitiram a construção do Porto de Lisboa. A morfologia do Vale ao longo do qual 
se estende o plano caracteriza-se por relevos acidentados, na zona Norte, especialmente junto às 
margens da ribeira. A Jusante, em especial na confluência com o Rio Tejo o relevo é relativamente 
aplanado com cotas entre os 8 e os 3 m, com uma orientação próxima de Norte/Sul. 

A largura do leito de cheias é varriável entre cerca de 100 m num trecho de cerca 300 m 
imediatamente a montante da praça de Alcântara onde afloram calcários compactos, alargando-se 
até aos 200 m no extremo Norte da estação de Alcântara Terra e até 400 m na Avenida 24 de 
Julho continuando-se pelo enchimento aluvionar da margem direita do Tejo. 

De acordo com os trabalhos desenvolvidos pela Hidroprojecto, baseados em elementos de cariz 
geológico, hidrogeológico e geotécnico disponíveis, nomeadamente o 10 Relatório da componente 
"Águas Subterrâneas" elaborado pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC), e o Estudo 

de Impacte Ambiental (ElA), elaborado pela PROFICO, o vale da Ribeira de Alcântara, com 
orientação Norte-Sul, encontra-se entalhado no substrato rochoso do Cenomaniano Superior, 
apresenta um perfil transversal acentuado, sendo a vertente da margem esquerda mais inclinada, 
como resultado do pendor geral das camadas do substrato Cretácico, [para SE (ver Figura V.33) . 

O fundo do Vale é preenchido por depósitos aluvionares e de aterro com uma espessura 
máxima de 40 m. A drenagem superficial e subterrânea do local em estudo faz-se segundo a 
direcção do Vale, ou seja de Norte para Sul até à confluência com o rio Tejo. A drenagem 
subterrânea sofre a influência da maré com valores que oscilam entre 2,5 e 4 m. 

A área âmbito do PU possui riscos de deslizamento de terras, associados à instabilidade das 
vertentes, bem como problemas de inundações e cheias, especialmente na zona Sul, localizando-se 
numa área com alguma vulnerabilidade sísmica. Em seguida efectua-se uma breve descrição dos 
principais riscos associados área de intervenção. 

Lito-estratigrafia 

Na área em estudo ocorrem as seguintes unidades lito-estratigráficas, listadas sequencialmente 
da mais recente para a mais antiga (ver Figura V.33): 

• Formações recentes (aluviões e aterros -a e At). 

• Formação miocénica "Argilas e Calcários dos Prazeres" (M1
1) 

• Rochas vulcânicas do «Complexo Vulcânico de Lisboa» ( ~); 

• Rochas carbonatadas cretácicas (C3c e C2c) -
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Fonte: Extracto da Carta Geológica do Concelho de Lisboa, escala 1/10 000, dos Serviços Geológicos de Portugal 

Figura V.33- Extracto da Carta Geológica da zona e m estudo e área envo lve nte. 

Aterros (at) 

De acordo com a carta geológica e com os perfis geológico-geotécnicos interpretativos 

existentes nos estudos efectuados, ocorrem, sobre as formações aluvionares em praticamente todo 
o leito de cheias da ribeira e da margem direita do Tejo. 

Trata-se de aterros de composição variada, entre arena-siltosa e silto-argilosa com alguns 

fragmentos líticos e a sua espessura varia entre 2 e 8 m. Ao longo da ribeira de Alcântara, os 
aterros têm espessura entre 2 e 4 m atingindo os cerca de 10 m j unto ao Caneiro de Alcântara, 

devido aos trabalhos de regularização da ribeira. 

Aluviões (a) 

As aluviões ocorrem preenchendo sob os aterros, o leito de cheia da ribeira e na parte terminal, 

a margem direita do Tejo, atingindo uma espessura máxima de 40 m na Av.a da Índia. De acordo 

com o estudo efectuado pelo GAPRES, apresentam o seguinte zonamento litológico vertical: 

a1 - Argilas siltosas e arenosas por vezes com componente orgânica, com espessuras entre 3 e 
6 m, e ocorrem na região Norte da estação de Alcântara-Terra e nas proximidades da Av.a de 

Ceuta; 

a2 - Areias médias a grosseiras com passagens de <:~reias finas, por vezes lodosas. Constituem a 
zona média do enchimento aluvionar <:~umentando de espessura para jusante, desde 4 a 7 m na 

zona da estação de Alcântara-Terra até mais de 30 m na zona de confluência com a margem 

direita do Tejo; 

a3 - Argilas lodosas e silto- lodosas, constitui o horizonte inferior do depósito aluvionar da ribeira 

de Alcântara, tem espessura máxima de 12 m na zona da estação de Alcântara-Terra, sendo para 
j usante a espessura var iável entre 2 e 10 m; 
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a4 - Seixo e calhau com matriz arena-lodosa, com reduzida expressão e constitui o enchimento 
do fundo do vale da ribeira na zona de jusante. 

As "argilas e calcários dos Prazeres" são constituídas por bancadas de argilas, calcário, margas 

e areias grosseiras. 

As camadas argilosas são constituídas por argilas, argilas arenosas, argilas siltosas por vezes 

com alguma componente arenosa. Apresentam cores em geral acastanhadas, castanhas -
esverdeadas, cinzentas esverdeadas, acinzentadas e esverdeadas pontualmente com laivos 

alaranjados. 

Os calcários são representados por calcários, calcá rios argilosos e calcários margosos em geral 
castanhos - amarelados, esbranquiçados ou acinzentados. Apresentam, por vezes, passagens 

argilosas e/ou margosas. 

Complexo vulcânico de Lisboa (13) 

O Complexo Vulcânico de Lisboa ocorre sob os depósitos aluvionares (ex: a jusante do 
cruzamento da Av. a de Ceuta com a Rua Francisco Silveira) . 

É constituído por alternâncias de níveis lávicas alterados e muito fracturados, ocorrendo no topo 
depósitos de piroclastos e tufos vulcânicos. 

Cenomaniano superior (C3 c) 

O Cenomaniano calcário é representado por calcários esbranquiçados cristalinos, muito 

compactos, apresentando bancos de sílex por vezes de apreciável dimensão. Constitui o substrato 
das aluviões, entre a estação de Alcântara Terra e o cruzamento da Av. de Ceuta com a Rua 

Francisco Silveira (de acordo com relatório do GAPRES). 

As camadas têm pendor para SE geralmente inferior a 1so. 

Cenomaniano médio (C2c) 

Constitui o substrato das aluviões na zona da estação de Alcântara Terra, tratando-se de 

alternâncias de calcários margosos, margas calcárias e margas argilosas. As camadas têm atitude 
concordante com as do Cenomaniano Superior, inclinando cerca de 1so para SE. 

Instabilidade de vertentes (movimentos de massa em vertentes) 

O relevo, associado às características do solo (litologia, anteriormente descrita), à sua ocupação 

e às condições climáticas condicionam a estabilidade das vertentes. Da conjugação destes factores 
podem resultar episódios de deslizamento de terras e materiais soltos, cuja gravidade depende da 

ocupação do solo envolvente e da dimensão do desmoronamento. A instabilidade de vertente é 
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potenciada pela ocorrência de valores extremos diários de precipit ação, especialmente quando 
ocorrem após um período de tempo seco, o que reduz a capacidade de absorção do solo. 

As características de constituição e pendor das vertentes da Ribeira de Alcântara conduzem a 

fenómenos de instabilid ade, ocorrendo movimentos superficiais de terreno. 

Na margem direita, os riscos de instabilidade estão relacionados com o carácter desfavorável do 

pendor das camadas, relativamente ao pendor das camadas do Cretácico constituintes da vertente. 
Na margem esquerda, a vertente evolui geomorfologicamente por queda de blocos, devido à 
erosão diferencial das camadas do substrato e por inst abilização dos depósitos de vertente e de pé 

de vertente. 

A cobertura vegetal do solo contribui consideravelmente para prevenir deslizamentos de massas 

e promover a estabilidade das vertentes, uma vez que o sistema radicular das plantas forma uma 
rede que favorece a estabilidade dos solos e aumenta a sua coesão. A vegetação favorece ainda a 

evapotranspiração, diminuindo o excesso de água no solo. A prevenção deste tipo de acidentes 
passa ainda por evitar os cortes de vertentes e o aumento da car.ga em áreas com pendentes 

elevadas. 

Nos trabalhos levados a cabo pela Hidroprojecto, SA, com base nos dados disponibilizados em 
vários estudos, dos quais se destacam os o 1 o Relatório da Componente "Águas Subterrâneas", 

elaborado pelo LNEC e o Estudo de Impacte Ambiental da Ligação Desnivelada da Linha de Cascais 
e do Porto de Lisboa à Linha da Cintura, elaborado para a REFER, EPE, pela PROFICO Ambiente 

pretendeu-se aferir quais as áreas mais susceptíveis a Movimentos de Massa em Vertentes, tendo 

sido ponderados os seguintes parâmetros: o declive, a orientação das vertentes, a existência de 

falhas na área ou na proximidade e as diferentes litologias presentes (Figura V.35). 

Da sobreposição dos diversos parâmetros ver ificou-se que as zonas de susceptibilidade mais 

elevada, surgem nas áreas onde as vertentes são mais abruptas, em especial nas zonas com 
geologia mais desfavorável, como é exemplo as formações do Cenomamiano (C3c e C2c) da 

vertente direita (a nascente do Bairro do Alvito), onde o pendor das camadas é desfavorável em 

relação ao pendor da vertente, enquanto as .zonas de baixa susceptibilidade surgem 

essencialmente em zonas mais aplanadas. 

Na área do Plano os locais com maior susceptibilidade de ocorrência de movimentos de massa 
em vertente correspondem a uma faixa a localizada a Poente da Av. de Ceuta, tratando-se de uma 
vertente sob o viaduto da linha do caminho-de-ferro, e outra a Nascente do Bairro do Alvito. 

A susceptibilidade aos movimentos de massa em vertentes é maior na parte norte do Plano, 

considerando-se moderada a elevada no quadrante nordeste, nas áreas da encosta do Casal 

Ventoso. 

A susceptibilidade de ocorrência de movimentos de massa em vertentes é elevado na encosta 
Nascente (encosta do Casal Ventoso) e a Poente da Av. da Ponte, entre esta estrutu ra e o Bairro 
do Alvito estendendo-se para Norte, pelo Parque de Monsanto. Nestes locais os riscos naturais 
resultantes da morfologia do solo foram potenciados pelas sucessivas alterações do solo 

(escavações) e, em alguns casos, pelo reduzido grau de cobertura vegetal do solo. 
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Figura V.34. Sinalização de perigo de movimento de massas, na zona Norte do PU 

Os riscos são moderados a Poente da Rua da Fábrica da Pólvora, numa área de vertente entre 

este arruamento e a Linha de caminho-de-ferro e em pequenas bolsas para norte desta área. 
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Fonte: Hidroprojecto.2011. Plano de Urbanização de Alcântara. Risco de Instabilidade de Vertentes 

Figura V.35 - Carta de Susceptibilidade de Movimentos de Massa em Vertentes 

A prevenção deste t ijpo de acidentes é especialmente relevante, face ao perigo que representam 

devido ao elevado número de pessoas que utilizam e passam no local, bem como aos 
equipamentos e infra-estruturas que existem na envolvente. Realça-se ainda que os cenários 
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avaliados, no âmbito do estudo das alterações climáticas, apontam para o aumento da frequência 
de episódio de precipitação intensa, em curtos per íodos de tempo, situação que agrava os riscos de 

movimentos de massa em vertentes. 

Cheias e inundações 

Embora as cheias sejam fenómenos naturais, que não podem ser evitados, a sua ocorrência e 

efeitos têm sido agravados pelas actividades humanas, ao promoverem a canalização dos cursos 
de água e a impermeabilização do solo . 

No Vale de Alcântara, para além do aumento do escoamento supetrficial associado a episódio de 

ocorrência de precipitação, as inundações são também associadas ao aumento do nível da água no 

estuário do Tejo (em situação de preia-mar), o que altera o sentido de escoamento no "caneiro" de 

Alcântara, promovendo o transporte da água, desde o Estuário até aos arruamentos urbanos, 
jorrando pelas caixas de visita, sarjetas e outros órgãos da rede de drenagem urbana. 

O trabalho realizado pela Hidroprojecto com base em vários estudos e projectos existentes 

conclui que parte do problema de inundações se deve a algumas deficiências detectadas no Caneiro 

de Alcântara, das quais se destacam: 

-0 caudal máximo escoado pelo Caneiro para o Rio Tejo será, em principio, superior ao caudal 

de dimensionamento do troço final do Caneiro (21!3 m3/s); 

- o Caneiro apresenta algumas deficiências de carácter estrutural e de capacidade de 

escoamento para condições simultâneas de chuvadas intensas e preia-mar, sejam elas de águas 

vivas ou nãoi 

- É deficiente, ao longo da Av. de Ceuta, a situação de drenagem de águas pluviais, 
nomeadamente escorrências superficiais. 

Assim, o estudo conclui que as eventuais intervenções a realizar no Caneiro, deverão conduzir a 

secções com maiores capacidades efectivas de escoamento, e as intervenções a realizar nas infra
estruturas adicionais de drenagem deverão ter por objectivo o aumento da capacidade de 

escoamento, principalmente no que respeita às escorrências superficiais, e pressupor que as 

descargas se efectuem o mais a jusante possível, no sentido do Rio Tejo. Deverá ser também tido 

em atenção que, no troço marítimo, o Caneiro apresenta fundo móvel.. 

Na área âmbito do PU de Alcântara, os locais com maior vulnerabilidade à ocorrência de 
inundações situam-se a Sul da Estação ferroviária de Alcântara-Terra, abrangendo a área ocupada 

pelo Porto de Lisboa e a zona envolvente à futura rotunda de Alcântara . A zona Sul da área do 

Plano é também, como seria previsível, a mais afectada pelo efeito de maré. Na Planta de 

Zonamento II - Áreas de Risco e Sistemas de Vista, são assinaladas às áreas de maior 
vulnerabilidade às inundações e efeitos da maré. 
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Fonte: Manuel Fernandes de Sá, Lda. Fevereiro 2011. Plano de Urbanização de Alcântara -Proposta- Carta n. 043 

Figura V.36 - Extracto da Planta d e Zonamento II - Áreas de Risco e Sist emas de Vista 

Nas áreas ameaçadas pelas cheias devem ser adoptadas medidas que promovam a segurança 

de pessoas e bens e que garantam a prevenção de potenciais contaminações dos recursos hídricos. 

De acordo com o Artigo 40.o da Lei da Água (Lei n.o 58/52005, de 29 de Dezembro), as zonas 
inundáveis ou ameaçadas pelas cheias ficam sujeitas às interdições e restrições previstas na lei 

para zonas adjacentes. Nestas áreas, deve garantir-se que os pisos inferiores das edificações 
sejam superiores à cota de cheia, deverá ainda evitar-se a edificação destes locais e a destruição 

do revestimento vegetal. 

A Directiva 2007 /60/CE, de 23 de Outubro de 2007, relativa à avaliação e gestão de riscos de 

inundações, denota a necessidade de avaliar e identificar os riscos de inundação e as zonas 

inundáveis. Esta Directiva realça ainda a importância de garantir a adopção de medidas eficazes de 
gestão de riscos de modo a diminuir as consequências prejudiciais para a saúde pública, o 

ambiente, o património cultural e as actividades económicas. 

De modo a mm1mizar a ocorrência de episódios de cheia deverá minimizar-se a 
impermeabilização do solo e favorecer-se a infiltração das águas plluviais no solo, diminuindo o 
volume e a velocidade do escoamento superficial. 

Vulnerabilidade sísmica 

A Cidade de Lisboa tem sido alvo de vários tremores de terras, dos quais existem registos 
remotos. Dois dos sismos sent idos na Cidade prevalecem na memória da história nacional, o 

primeiro, ocorrido em 1750, por se ter sentido no dia da morte de D. João V, e um segundo, 

ocorrido a 1 de Novembro de 1755, p·elas consequências assoladoras que teve. O sismo de 1755 
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desbastou Lisboa em poucos minutos, as águas do Rio precipitaram-se sobre as zonas ribeirinhas e 
um incêndio consumiu o que restava da Cidade, durante cinco ou seis dias. 

Figura V.37. Gravura ilust rativa do terramoto de Lisboa em 1755 

De acordo com os trabalhos desenvolvidos pela Hid roprojecto sobre a sismicidade e tectónica, a 
região caracteriza-se por uma elevada complexidade estrutural, com evidências da presença de 
acidentes tectónicos numa zona de falhas, dispostas ao longo do vale, que limitaram a Sudeste a 

Bacia Lusitâniana (KULI!..BERG e a/., 2006). 

Na área em estudo o falhamento tem a orientação predominante, em torno de NE-SW e NW-SE 
a NNW-SSE, visível no extracto da carta geológica que se apresenta na Figura V.33, a tracejado. 

Próximo da zona em estudo, temos a falha do Vale inferior do Tejo_, visível no extracto da carta 

Neotectónica de Portugal (ver Figura V.38), trata-se de uma falha de grande desenvolvimento, e 
considerada activa, que se prolonga pelo estuário do Tejo. No entanto não estão referenciadas, 

nesta zona, estruturas sismogénicas activas. 
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Figura V.38 - Extracto da Carta Neotectónica de Portugal (escala 1:1000000). 
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A zona de Lisboa corresponde à se:gunda Região de Portugal com maior risco Sísmico, apenas 

ultrapassada pela Costa Algarvia. O Regulamento de Segurança para Estruturas de Edifícios e 
Pontes1 divide o país em quatro regiões de A, com maior grau de sismicidade, a D com menor grau 
de sismicidade (ver Figura V.39). De acordo com este zonamento, Lisboa é um dos locais de 
Portugal continental onde o risco de ocorrência de sismo é maior. O coeficiente de sismicidade (a) 
traduz a influência desse grau de sismicidade, assumindo na região em estudo, o valor de 1. Ciente 
das consequências dest ruidoras destes fenómenos, o regulamento integra, no art.0 44, normas de 
construção anti-sísmica que devem ser adoptadas para prevenir riscos. 

Intensidade 
macrossísmica 

- IV 
CJ V 
CJ VI 
D VII 
O VIII 
- IX • x 

Fonte: Instituto de Meteorologia (www.meteo.ptjsismologia) 

Figura V.39. Carta de isossistas máximas observadas e divisão do país em r egiões em 

função do risco sísmico 

'Publicado pelo Decreto-lei n.o 235/83, de 31 de Maio de 1983 
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Dos episódios de destruição motivada por sismos que pontuam a história, e dos conhecimentos 
que entretanto foram sendo aprofundados, realça-se a importância de prevenir as consequências 

nefastas associadas à ocorrência de episódios desta natureza. Nestes sentido, e embora a 

regulamentação nacional sobre a edif icação promova já a construção de edifícios atendendo a 

potenciais ocorrências de sismos, no seio da malha urbana prevalecem ainda vários edifícios 
antigos1 e/ou degradados, que potencial os perigos associados a ocorrência de sismos. 

Na área do PU de Alcântara a vulnerabilidade sísmica dos solos é muito elevada na zona Sul, 

subindo ligeiramente o Vale, sendo média nas encostas Nascente e Poente e baixa na Zona Norte, 

junto à ETAR. Esta vulnerabilidade resulta essencialmente da existência de grandes áreas coberta s 

por aluviões que possibilitam a ocorrência de fenómenos de liquefacção, associados a sismos e à 
ocorrência de inundações. 

De acordo com os estudos referidos no Estudo de Impacte Ambiental (PROFICO, 2009) e 
efectuados pelo GAPRES (2008), foi avaliado o risco de liquefacção nas Aluviões, que ligam o Vale 

de Alcântara ao Tejo, tendo sido constatado que os solos ocorrentes com potencial de liquefacção, 
correspondem ao horizonte aluvionar (a2), predominantemente arenoso, em face da granulometria 

envolvida e condições hidrogeológicas. De acordo com os mesmos estudos, trata-se de um 

horizonte constituído predominantemente por areias médias, com passagens de areias finas e por 

vezes com areias médias a grosseiras, com matriz fina em geral pouco desenvolvida, 

genericamente submersas. 

Os restantes horizontes interessados apresentam baixo potencial de liquefacção devido 

especia lmente às suas características granulométricas, com elevada percentagem de fracção fina 

argilosa (a1 e a3) ou largo predomínio da fracção grosseira. O horizonte a2 é constituído por areias 

granulometricamente susceptíveis, submersas, pelo que o risco de liquefacção associado, decorrerá 
do seu grau de compacidade. A susceptibilidade à liquefacção para estes solos, é avaliada com 
base no zonamento vertical de compacidade, traduzido pelos resultados dos valores de N (SPT). A 

apreciação destes valores de N (SPT), no contexto dos valores obtidos nas sondagens, permitiu 

constatar que genericamente a compacidade do horizonte arenoso (a 2), é suficientemente elevada 

para isentar do risco de liquefacção, mas reconhece-se existirem bolsadas de solos aluvionares 
arenosos submersos, susceptíveis de liquefazer para as condições de risco sísmico da região. 

Para além dos riscos enumerados, face às características do edificado (idade, materiais, 

organização espacial, estado de conservação, ocupação, entre outros) é ainda inquietante a 

potencial deflagração de incêndios urbanos. Os quais, a verificarem-se, poderão ter 
consequências muito negativas e devastadoras, condicionando a segurança de pessoas e bens. 

V.2.3.2. Tendências de evolução sem a implementação do Plano 

Considera-se que, caso o Plano não seja aplicado, a minimização das cheias e inundações é 

menos significativa, por não se favorecer a infiltração da água no solo nem se preverem medidas 
de amortecimento, retenção e infiltração das escorrências pluviais superficiais. A ausência do plano 
também não favorece a garantia de manter o canal do Vale de Alcântara livre, permitindo o 

escoamento hídrico superficial e subterrâneo. 

Note-se que a alteração da estação de caminho-de-ferro de Alcântara Terra, e a sua construção 
sob a avenida de Ceuta, é uma solução independente do PU, integrada no âmbito da nova ligação 

1 Especialmente os construídos após a época pombalina, em que se esqueceram os efeitos do sismo, e anteríores ao 
aparecimento do betão armado 
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entre as Linhas de Cascais e Cintura. As soluções do P~ano assentam essencialmente na análise das 
novas possibilidades em termos de articulação intermodal. 

No que se refere aos riscos associados à instabilidade das vertentes e ao risco sísmico, uma vez 
que estão contemplados no âmbito do PDM, considera-se que é garant ida a sua 
prevenção/minimização, no entanto com o PU essa prevenção é mais eficaz, sendo traduzida à 
escala do Vale de Alcântara. Por seu lado, a prevenção do risco de incêndios é garantida pela 

aplicação da lei geral. 

V.2.3.3. Propostas do Plano de Urbanização de Alcântara 

No PU de Alcântara são apresentadas propostas que promovem a infiltração de água no solo, 

diminuindo o escoamento superficial e, consequentemente, o risco de ocorrência de cheias e 
inundações. Entre as várias opções do PU, apresentam-se resumidamente aquelas que se 
considera que possuem maior influência sobre o r isco de ocorrência de cheias e inundações: 

• 

• 

Aumento da arborização dos arruamentos; 

Possibilidade de criação de sistemas de favorecimento da amortização, infiltração e retenção das 

escorrências pluviais, tais como de bacias de retenção, a instalar nos Jardins Urbanos. De acordo com o 

PU, este sistemas, para além das funções que lhe estão associadas no que se refere à capacidade de 

retenção e amortecimento do caudal pluvial e infiltração, contribui também para a criação de espaços 

verdes de utilização colectiva e garante a continuidade ecológica dos espaços naturais. A possibilidade 
de instalação destas bacias, embora possam não resolver os problemas inundações verificados na área 

do Plano espera-se que contribuam para que problema não seja agravado. 

• Condicionamento da construção no subsolo, em zonas com vulnerabilidade às inundações, a um estudo 
prévio que demonstre a aptidão do local e a garantia da segurança de pessoas e bens, sem afectar os 

ecossistemas. 

• Expansão do parque florestal de Monsanto, alargando as áreas verdes até à encosta oposta do Vale de 

Alcântara, formando o "Parque Florestal da Encosta do Casal Ventoso". Esta solução, por garantir uma 

cobertura vegetal, aumenta a infiltração de água no solo e diminui os riscos de movimentação de 

massas, favorecendo a diminuição dos riscos de erosão do solo, contribuindo a cobertura vegetal para 

melhorar a qualidade dos solos. 

O regulamento do plano integra ainda medidas que permitem minimizar os efeitos associados à 

ocorrência de sismos, nomeadamente no que se refere à construção dos edifícios e à garantia das 

acessibilidades a veículos de socorro. 

Nas zonas com vertentes instáveis (áreas susceptíveis de ocorrência de movimentos de 
massa em vertente) classificadas como de susceptibilidade elevada e muito elevada, o plano 

condiciona a ocupação, alteração da cobertura vegetal e do uso a um estudo integral geológico, 

geotécnico e hidrogeológico específico que garanta a segurança de pessoas e bens, assegurando 

que não é agravado o r isco de deslizamento ou derrocadas das vertentes. Este estudo permitirá à 
Câmara Municipal, avaliar cada uma das situações e impor as condições de segurança necessárias 
à garantia de segurança de pessoas e bens. De facto, a proposta de Zonamento para as áreas de 

maior instabilidade de vertentes, coincide, na sua maioria, com espaços verdes (Parque Florestal 

de Monsanto, Parque da Encosta do Casal Ventoso, Espaço Verde de Enquadramento de Infra

Estruturas) . Por outro lado, o aumento da cobertura vegetal do solo, especialmente nas áreas de 
enquadramento das infra-estruturas viárias, também contribui para diminuir os riscos de 

movimentos de massas. 
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O Plano promove ainda a garantia de que as vias de comunicação permitam a passagem de 
veículos de socorro, o que permite diminuir as consequências de potenciais ocorrências de 

incêndios urbanos. Por outro lado, ao favorecer a qualidade do espaço urbano, promove a 

valorização dos edifícios, o que contraria a existência de edificações devolutas e em mau estado de 

conservação, as quais são geralmente responsáveis pela deflagração de incêndios urbanos e pela 
concentração de focos de degradação social. 

No quadro seguinte identificam-se os principais efeitos positivos/oportunidades e efeitos 
negativos/riscos decorrentes da proposta do PU sobre os Riscos . 

lmltf'· . 
. . . . ID-r· .. . . . - . ... · lO~ 

O Plano ident ifica as principais áreas de risco e impõe 
Caso se instalem bacias de retenção nos Jardins Urbanos, 

condicionantes à util ização das mesmas, prevenindo a 
estas poderão colmatar, em situações de elevada 

potencial afectação de pessoas e bens. 
precipitação, devido ao arrastamento de sólidos. 

A regeneração urbana preconizada pelo PU contribuirá 
As bacias de retenção podem constituir 

para a diminuição de edifícios devolutos e em mau 
espaços 

UI privilegiados para a acumulação de poluentes, como o estado de conservação, diminuindo ri scos de u os 
hidrocarbonetos UI 

i ncêndios urbanos e de desmoronamento de edifícios. iX 

V.3. D INÂMICA URBANA E TERRITORI AL 

No parecer na CCDR-LVT, foram efectuadas várias considerações em matéria de sócio

economia, que se tentaram enquadrar e esclarecer, por se entender que se reflectem no presente 

FCD na perspectiva da valorização terri torial. 

De facto, o PU e a avaliação ambiental, centram-se muito nas questões relacionadas com as 
infra-estruturas rodo-ferroviárias pela importância que estas assumem ao nível das directrizes de 

planeamento a desenvolver para a área. Dificilmente se conseguiria i ntervir de forma coerente na 
área sem que as intervenções assumam particular relevância ao nível das infra-estruturas de 

transporte já que estas contribuem para a fragmentação e descontinuidade do espaço urbano e 

interferem fortemente com a qualidade ambiental do mesmo. 

Considera-se, no entanto, que o PU apresenta propostas de carácter integrador para toda a 
área, reflectidas na estruturação prevista da rede ecológica, através da Estrutura Ecológica 

Municipal, na rede de circulação pedonal e ciclável, na articulação das redes de transportes 
públicos e no reforço da dotação de equipamentos de educação, saúde, cultura e de lazer que 

visam colmatar as lacunas existentes. Estas acções do Plano, contribuem de forma inequívoca para 

a promoção da coesão social, na medida em que são respeitados os princípios da equidade na 
distribuição das áreas de equipamentos e na articulação das redes de mobilidade, ao mesmo tempo 

que se favorece a melhoria do Ambiente Urbano. A dinamização urbana de toda a área do Plano 

permitirá que Alcântara assuma um papel de centralidade urbana, resultando num aumento de 

oportunidades para o desenvolvimento socioeconómico da população residente. 
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V.3.1. Mobi lidade e inf ra-estruturas v i ár ias 

V.3.1.1. Caracter ização da situação actual 

No Vale de Alcântara o emaranhado de vias de comunicação contraria a mobilidade e a 
acessibilidade do local. A área do plano corresponde a uma zona interceptada pelas principais vias 

de comunicação, que "alimentam" a área de metropolitana da Lisboa, mas que condicionam 
fortemente a mobilidade local. 

A nível rodoviário a área interceptada por várias vias rodoviárias relevantes, que condicionam 

fortemente a organização urbana da área do PU, tais como: 

• 

• 

vias estruturantes, como o IP7/ Av. da Ponte 25 de Abril, que se prolonga para o Eixo Norte/ Sul, 

interceptando a zona Norte do PU, e a AS (IClS) ou auto-estrada de Cascais com prolongamento para o 

interior da Cidade pela Av. Eng. Duarte Pacheco. 

Vias de distribuição principa l, como a Av. Brasília, que estabelece a ligação entre Algés e a Av. de 

Ceuta; a Av. de Ceuta, que intercepta a área de Norte a Sul, ocupando a base do Vale. 

• Vias de distribuição, como a Av. da Índia; Av. 24 de Julho entre a Av. da Índia e a Av. Infante Santo, Av. 

• 

Infante Santo, Rua de Alcântara entre a Padre Adriano Botelho e o Calvário, Rua Maria Pia, Rua do Arco 

do Carvalhão, entre outras. 

No âmbito dos estudos de caracterização do PU de Alcântara foram efectuadas contagens de tráfego 

(realizadas nos dias 8, 22 e 29 de Outubro de 2008, entre as 8:00 e as 9:30 horas e entre as 17:30 e as 

19:30 horas), ver Figura V.40. Do estudo de tráfego efectuado, retiram-se como principais conclusões, 

face ao objectivo do presente relatório a área do PU de Alcântara aflui um elevado volume de veículos 

( 121 SOO uvl/dia') o que dificulta a qualificação u rbana e ambiental do local. 

• Verifica-se a existência de um elevado grau de saturação;; na Av. 24 de Julho (superior a 90%), entre a 

Av. da Índia a e Av. do Infante Santo, esta é também a artéria, dentro da área do PU, com maior carga 

rodoviária. A Av. da Índia possui também níveis de saturação elevados, especialmente no sentido de 

entrada na Cidade, e elevada carga rodoviária. 

• 

• 

A Av. de Ceuta é também uma artéria com bastan te peso no que se refere aos fluxos de tráfego 

gerados na área do PU, apresentando um ponto crítico junto à estação de Alcântara Terra, em que a 

limitação do tráfego a duas vias, no sentido Sul-Norte, agrava as condições de circulação e aumenta a 

grau de saturação da via. Este congestionamento reflecte-se na Rua Prior do Crato, que assume maior 

relevância nas deslocações no sentido Poente - Nascente, apresentando um grau de saturação de 141%. 

A Av. de Brasília destaca-se por possuir níveis de saturação relativamente baixos, tendo sido 

identificada como uma potencial alternativa à Av. da Índia e um potencial reforço na acessibilidade ao 

Terminal de Contentores, desde a CRIL. 

• Do tráfego que acede à Av. da Ponte 25 de Abril , pela área do Plano, a maior parte tem origem na Av. 

de Ceuta (44%). Em sentido contrário, o tráfego proveniente da Av. da Ponte distribui-se pelas ruas do 

Prior do Crato (37%), Av. de Ceuta (27%); Calçada da Tapara/Calvário (18%), R. Maria Pia (9%), entre 

outras. 

' UVL - unidade de veículo ligeiro 

ii O Grau de saturação horário foi determinado pela relação entre a procura verificada (Hora de Ponta Média) e a capacidade 
teórica atribuída a via 
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Fonte: Estudo prévio do PU de Alcântara, Volume I , Fevereiro de 2009 

Figura V.40. Result ados das contagens de tráfego efectuadas na área do Pla no 

Figura V.41. Av. da Índia e Av . da Brasília, na zona Poente do PU (image m à esquerda} e Av. de 

Ceuta e viaduto da Av. d a Ponte, na zona norte do PU ( image m à direita) 

Em relação aos tra1nsportes colectivos de passageiros, a área do PU é interceptada por 

vários carreiras e linhas de caminho de ferro, no entanto não ex istem interfaces que 
promovam a intermodalidade de transportes. Esta situação, associada à baixa oferta de 
carreiras de transportes regulares, não incentiva a utilização dos transportes colectivos, em 

detrimento dos veículos particulares. 
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Figura V.42. Transportes públicos na á rea do PUA 

Transporte ferroviário 

Actualmente a área do plano é interceptada por t rês linhas de caminho-de-ferro, embora sem 
ligação entre si. A Linha de Sintra, que liga Sintra - Agualva/Cacem - Amadora - Benfica, possui 

um ramal para Sul, até à estação de Alcântara Terra, sem ligação posterior. É denominada de 

linha de Cintura a ci rcular ferroviária à Cidade de Lisboa, que liga Marvila - Entre Campos -
Campolide e Alcântara Terra, ver Figura V.43. 

C',) Linha de Cintura 

Fonte: CP (www.cp.pt) 

Figura V.43. Representação esquem ática da Linha de Cintura 

A Lin ha de Cascais, que assegura a ligação ferroviária entre o Cais do Soalré e Cascais, 
intercepta a área do PU a Sul, na estação de Alcântara Mar. Não existe ligação efectiva de 
passageiros entre as estações de Alcântara Terra e de Alcântara Mar, situação que constitui um 

estrangulamento na acessibilidade. 
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Fonte: Comboios de Portugal (http://www.cp.pt/cp/displayPage) 

Figura V.44. Representação esquemática da Linha de Cascais 
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A linha do Sul intercepta a área do PU, sendo paralela ao Eixo Norte-Sul, não existindo 
nenhuma estação dentro da área do Plano. 

A nível ferroviário estão já definidas várias soluções previstas pela REFER e que afectam a área 
do Plano e, consequentemente, condicionam as opções urbanísticas para a área de Alcântara, 
nomeadamente: 

• Construção da nova Estação de Alcântara-Terra, sob a Av. de Ceuta, entre as Ruas das Fontainhas e 

Fradesso da Silveira, constituída por uma plataforma central e duas linhas de serviço. 

• Li:gação desnivelada entre a Linha de Cascais e a Linha de Cintura e nova Estação de 

Alcântara-Terra do lado Poente da Av. Ceuta. A linha de cintura chegará à nova estação subterrânea 

em via dupla e pela encosta Poente do Vale de Alcântara, atravessando superiormente a Av. de Ceuta 

em paralelo com o actual atravessamento da Linha da Margem Sul, seguindo depois pelo troço duplo já 

existente até à Estação de Campolide. A ligação desde a estação até à linha de Cascais será efectuada 

por túnel, com uma via dupla, servindo também um de ligação ao Terminal de Contentores de Alcântara. 

Figura V.45. Ligação entre as estações de Alcântall'a Terra e de Alcântara Mar, e estação de 

Alcântara Ter.ra (à direita) 

A nível da circulação pedonal, a área do Plano possui vários pontos de conflito que dificultam 
a circulação normal de pessoas, de que são exemplo o actual acesso à Ponte 25 de Abril constitui 
uma barreira à circulação pedonal entre a Rua da Quinta do Jacinto e a área a Sul, Calçada da 
Tapada e a Rua de Alcântara. Situação atenuada pela construção da uma passagem pedonal. A 
transposição pedonal do conjunto de vias da marginal também não se afigura fácil, sendo 
proporcionado por uma passagem aérea junto ao Centro de Congressos de Lisboa, fora da área do 
plano. 

Ao nível de estacionamento, e apesar de a área ser servida por várias redes de transporte 
público, os estudos de diagnóstico referem que a oferta de estacionamento ordenada e gerida de 
forma consistente compreende cerca de 1600 lugares. O mesmo estudo refere que esta oferta 
permite satisfazer cerca de 73% da procura, sendo que a restante procura utiliza o espaço público 
existente, contribuindo para a sua desqualificação. 
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V.3.1.2. Tendências de evolução sem a implementação do Plano 

Considera-se que, caso o Plano não seja implementado, a ligação entre as duas margens do 
Vale de Alcântara não será efectuada com o detalhe e pormenor adequado que favoreça uma 

integração urbana equil ibrada. 

Por outro lado, as opções gerais estratégicas definidas em termos de transportes e mobilidade, 

têm favorecido significativamente o acesso e ligação à área metropolitana, mas criam barreiras e 
desenham "novas fronteiras" territoriais na Cidade de Lisboa, de que é exemplo o Eixo 

Norte/Sul/Av. da Ponte e vias ferroviárias envolventes. 

Embora as soluções municipais contribuam para melhorar significativamente as condições de 
acessibilidade e mobilidade na área do Plano, a não aplicação das opções do PUA não favorecem a 

intermodalidade, diminuindo a atractividade dos transportes colectivos. 

V.3.1.3. Propostas do Plano de Urbanização de Alcântara 

As soluções propostas no Plano de Urbanização foram orientadas pelo definido no Plano de 
mobilidade para a Cidade de Lisboa, elaborado no âmbito da colecção de estudos urbanos Lisboa 

XXI (CML, EMEL/TIS). 

A estratégia definida no PU, no que respeita à mobilidade, assenta na limitação da oferta 
rodoviá r ia (vias e estacionamento), a par de uma excelente conexão do sistema de transportes 
multimodais, como base para uma compacidade urbana capaz de gerar uma economia urbana 

sustentável a ambienta 1m ente menos agressiva. 

As soluções apresentadas no PU enquadram-se ainda nas propostas em análise no âmbito da 
revisão do PDM de Lisboa, e segundo o qual a zona de Alcântara assume um papel relevante nas 

acessibilidades e mobilidade da Cidade, especialmente no que se refere à diminuição da entrada de 
veículos automóveis na Baixa. 

Entre as principais opções definidas no PU a nível rodoviário destacam-se: 

Diminuir a afluência de veículos particulares à Baixa Pombalina que acedem desde o lado do Cais 

do Sodré. Integrando as opções estratégicas do Município, de retirar o trânsito do centro da Cidade de 

Lisboa, e para incentivar a intermodalidade urbana, o PU pretende promover a amarração preferencial 

da circular formada pela Av. Ceuta/ pequeno t roço do Eixo Norte-Sul (IP7) I Av. das Forças Armadas/ 

Av. EUA/ Av. Infante D. Henrique com a Av. Brasília. Desta forma a Av. da Bras ília assume um 

carácter principal de ligação entre o fim da CRIL em Algés e a Circular Ceuta/Av. EUA, reservando-se à 
Av. da Índia um papel mais local de amarração da malha viária adjacente. Para a concretização deste 

objectivo foram estudadas duas hipóteses alternativas que garantam uma ligação franca entre as 

Avenidas da Índia e Brasília, uma em viaduto directo e a outra em túnel directo. 

- Solução em viaduto : 

Um dos objectivos do Plano consiste em dar maior capacidade à conexão Brasília - Ceuta para o lado 

Poente, sendo que deste modo a Av. da Índia passa a relacionar-se mais com a malha envolvente 

permitindo viragens para as vias perpendiculares. 

Para atribuir maior capacidade à conexão Brasília - Ceuta para o lado !Poente, em detrimento da Av. da 

Índia, é proposta a construção de um viaduto, evitando a instalação de semáforos do lado da Av. 
Brasília. A Norte, no cruzamento com a 24 de Julho/ Fradesso da Silveira, a semaforização necessária 

que permitirá virar da Av. 24 de Julho para o viaduto, será feita em conjugação com a passagem de 

transportes públicos ao longo deste eixo. Os movimentos de viragem, da Av. Ceuta para a Av. 24 de 
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Julho, ocorrerão por baixo do viaduto. Esta solução confere uma maior valorização do papel da Rua da 

Cozinha Económica na ligação Alvito - Índia. 

A linha de eléctrico pode aproveitar a passagem inferior ao viaduto, fazendo um desvio relat ivamente ao 

eixo da 24 de Julho/ Fradesso da Silveira, de modo a se aproximar da Estação de Alcântara-Mar . 
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Figura V.46. Conceito de circulação (solução em viaduto) 

- Solução em túnel : 

Nesta solução alternativa, o viaduto rodoviário é substituído por um túnel adoçado ao futuro túnel 

fer roviário de ligação à Linha de Cintura possibilitando partilha de sinergias no momento da construção e 

ocupando o mínimo possível o terreno. Esta solução deverá ser avaliada pelo LNEC em conjunto com a 

solução do desnivelamento ferroviário. 

Nesta hipótese a ligação da Av. de Ceuta com a Av. 24 de Julho fica prejudicada por um trajecto mais 

longo e pelo contorno do quarteirão imediatamente a Poente da saída do túnel. Contudo, mantém-se a 
boa articulação da malha urbana adjacente com a marginal. O eléctrico mantém-se no eixo 24 de Julho/ 

Fradesso da Silveira, em corredor partilhado com autocarros, uma vez que não fazia sentido levá -to por 

de trás da boca do t únel. 
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Fonte: Estudo o do PU de Alcântara, Carta n.o 248 

Figura V.47. Conceito de circulação solução em túnel 

A solução em túnel foi abandonada face aos elev.ados condicionamento geológic·os e à elevada 

ocupação do subsolo no local, tendo-se optado pela solução em viaduto. 

O PU prevê ainda a operacionalização de um segundo anel de natureza intraurbano e potenciador de 

uma redução do tráfego automóvel na Av. Liberdade/ Baixa, constituído pelas Av. Infante Santo/ Jardim 

da Estrela/ Av. Álvares Cabral/ Rato/ Alexandre Herculano/ Conde Redondo e futuro túnel de ligação à 
Av. Mouzinho de Albuquerque com continuidade para a Av. Infante D. Henrique. 

Neste caso foram também estudadas várias alternativas na ligação entre a Av. Infante Santo e a Av. de 

Brasília. Para que seja garantido o objectivo de reti rar o tráfego rodoviário da Cidade tem que ser 

favorecida a circulação pelo anel que se pretende criar, em especial na ligação entre a Av. de Brasília e a 

Av . Infante Santo. Esta solução, em viaduto, obriga a que seja interrompido o corredor arborizado que 

se pretendia instalar ao longo da a zona Marginal, continuando pela Av. 24 de Julho. Neste caso a opção 

seria em favorecer este segundo anel interurbano ou manter o corredor arborizado ribeirinho. 

No quadro seguinte apresenta-se a ponderação dos impactes de cada acção sobre os critérios de 

avaliação analisados na avaliação ambiental. Esta análise assenta na comparação entre optar por 

completar o corredor arborizado no cruzamento do Av. Infante Santo com Av. Brasília, ou reforçar a 

ligação entre as duas avenidas, que impede a plantação de árvores nesse local. As principais diferenças 

devem-se ao facto das consequências do reforço do segundo anel se reflectirem na área do plano e 

especialmente no centro da Cidade, afectando a população, e os efeitos do corredor arborizado serem 

mais localizados e se reflectirem essencialmente sobre a paisagem e os valores naturais. A solução 

escolhida foi a promoção do segundo anel, por possuir impactes positivos sobre uma área mais extensa, 

favorecer um maior universo de população e contribui r para melhorar significativamente a qualidade do 

espaço urbano no centro da Cidade. 
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Quadro V.ll. Avaliação am bie ntal de a lternativas 

Critério de avaliação Segundo anel interurbano Canal arborizado 

Qualidade do ar e Ruído - ©©© favorece a diminuição do tráfego - © favorece a instalação de um corredor 
Ambiental rodoviário e das situações de arborizado, ao longo da marginal, que promove 

congestionamento, o que contribui para algum conforto climático e a qualidade do ar no 
diminuir as emissões de ruído e de poluentes local (cruzamento do Av. Infante Santo com 

atmosféricos, na áre.a do plano e na Cidade. Av. Brasíli a). 

- ®® mantêm-se situações de tráfego 

rodoviário intenso e de congestionamentos, na 

área do Plano e no centro da Cidade, com 
consequente emissão de ruído e de poluentes 

atmosféricos. 

Resíduos - As diferenças são insignificantes 

Paisagem - ©© favorece a diminuição do tráfego - © favorece a qualidade paisagística da 

rodoviário nas Cidade contribuindo para a marginal. 
qualidade do espaço e da paisagem urbana. 

®® mantêm-se situações de tráfego -

- ® quebra do corredor verde vegetal ao longo rodoviário intenso e de congestionamentos, 
da marginal. degradando a paisagem no centro da Cidade e 

na área do plano. 

Recursos hídricos - As diferenças são insignificantes 

Espaços verdes e - ®® quebra do corredor verde vegetal e da - ©©© garante uma continuidade vegetal ao 
biodiversidade cont inuidade vegetal ao longo da marginal. longo da marginal. 

Riscos - As diferenças são insignificantes 

Mobilidade e infra- - ©©© favorece a diminuição do tráfego - ®® mantêm-se situações de tráfego 
estruturas viárias rodoviário e das situações de rodoviário intenso e de congestionamento, na 

congestionamento, situação que contribui para área do PU e no centro da Cidade. 

m elhorar a mobilidade e as acessibilidades na 
área do Plano e no centro da Cidade, seguindo 

as orientações defini das pelo Município. 

Uso e ocupação do solo - ©© favorece a qualidade dos espaços -© favorece a qualidade do espaço urbano, no 

urbanos, na área do PU e no centro da Cidade, local em causa (cruzamento do Av. Infante 

tornando-os mais atractivos para a população. Santo com Av. Brasília). 

Infra-estruturas e - As diferenças são insignificantes 

equipamento 

Património cultural - © a atenuação do tráfego e das situações de - © o corredor continuo arborizado favorece os 

congestionamento diminui a emissão de património natural. 

v ibrações e poluentes atmosféricos o que, 

indirectamente, dimi nui também a degradação 
do património edificado. 

• Ligação da Via de Meia Encosta à Rotunda de Alcântara. Esta opção visa a compatibilização entre estas 

vias com o troço nascente da Calçada da Tapada e com o acesso à Ponte 25 de Abril e à Rua do Alvito 

(direcção de Monsanto). A Praça do General Domingos de Oliveira será transformada, assumindo 
funções diferentes das actuais, o acesso à Ponte 25 de Abril deixará de ocorrer por este local, onde será 

construída uma rotunda que servirá a via da meia encosta que ligará Alcântara a Belém. 

Uma das principais alterações rodoviárias ocorre na ligação entre a Av. de Ceuta e a Ponte 25 de Abril, 

sendo proposta a substituição do sentido ascendente da actual ligação (acesso à Av. da Ponte-IP7) por 
outra ligação a Norte. Esta solução ir á favorecer a ligação desde o actual cruzamento de Alcântara, que 

se pretende substitui por uma rotunda, à Via de Meia Encosta e à Rua do Alvito (ver Figura V.48). A 

solução proposta permitirá ainda eliminar a actual inversão de marcha junto à Estação de Alcântara 
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Terra, favorecendo o desenvolvimento de um tráfego com características mais interurbanas e menos de 

atravessamento. Ressalva-se ainda que o trânsito da Av. de Ceuta nào é obrigado a contornar a rotunda. 
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Fonte: Mapa de estradas e carta de proposta hierarquia rodoviária do PU (carta n.o 23) 

Nota: na imagem da solução proposta (à direita) a cor preta representam-se as vias estruturantes de 1.0 nível; a azul as vias 
de distribuição principal de 2.0 Nível, a verde as vias de distribuição secundárias de 3.o nível e a cor-de-laranja as vias de 

proximidade. 

Figura V.48. Comparação entre a situação actual {imagem à esquerda ) e a solução proposta no PU 

(imagem à dir·eita ) 

• Nova via de ligação entre a Av. de Ceuta ao viaduto Eng. Duarte Pacheco. A soluçào inicial 
consistia no reforço do papel da Rua Maria Pia e da Rua do Arco do Carvalhão na ligaçào entre a área do 

plano e a Av. Eng. Duarte Pacheco e a zona de Campolide . No entanto, e face às fortes características 

urbanas desses arruamentos, optou-se por diminuir o t ráfego da Rua Maria Pia e da Rua do Arco 

Carvalhào e promover uma nova ligaçào entre a Av. de Ceuta e a zona das Amoreiras e do Marques. 

Depois e estudados vários traçados possíveis, dentro do espaço livre disponível e com as condicionantes 

orográficas existent es, optou-se pela soluçào que envolve menores escavações e taludes mais suaves, 

bem como pelo máximo afastamento possível de áreas residenciais. A ausência desta via aumenta o 

tráfego nas duas Ruas (M.a Pia e Arco Carvalhào), aumentando também a exposição das populações a 

níveis elevados de ruído ambiente, e potenciandlo os riscos de ocorrência de acidentes rodoviários e de 

atropelamentos. 

No que se refere aos transportes públicos, o Plano apresenta como propostas principais: 

• Definiçào de redes de interface, que permitam conjugar os diversos modos de transporte, favorecendo 

a intermodalidade. Assim, as propostas apresentadas apostam na articulação das estações ferroviárias 

com as redes de autocarros e eléctricos e com o modo de transporte pedonal/ciclovias. 

• Articulação das opções do PU com a expansão da rede de metropolitana na zona Ocidental da Cidade 

de Lisboa (expansão até ao I nterface do Alvito, atravessando o Vale de Alcântara). O Plano propõe ainda 

a instalaçào de um elevador / funicular entre a nova Rotunda de Alcântara e a nova estação de metro 

do Alvito, melhorando a sua inserção urbana e a acessibilidade ao bairro e às futuras urbanizações do 

Alvito (ver Figura V.49) 

• As opções do Plano serão articuladas com as estrat-égicas e intervenções previstas para o local pela 

Ugação ferroviária entre a linha de Cascais e a linha de Sintra (ver sub-capítulo anterior); 

• O PU prevê uma ligação futura entre a estação da Fonte Santa e a estação do Alvito, através de um 

v~aduto que irá atravessar o Vale de Alcântara, mas que permitirá a articulaçào -com a Linha da 
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Margem Sul, reforçando deste modo a importância dessa interface que deverá contemplar ainda um 

parque dissuasor do t ipo park-and-ride ("P+R"), aproveitando o terreno existente sob o actual corredor 

ferroviário e relativamente ao qual se propõe uma solução para um acesso viário franco a partir da 

Rotunda sob a Ponte. Neste viaduto sugere-se ainda a instalação de uma ciclovia, que permita a lígação 

por este modo entre as duas encostas do Vale de Alcântara. 

LIMITE DA ÁREA PLANO 

LINHAS URBANAS (CARRIS) 

( 60 ) AUTOCARRO (rede diurna) 

( 
25

E) ELÉCTRICO 

-
__j 

PERCURSO EM SENTIDO ÚNICO 

PARAGEM ·AUTOCARRO/ ELECTRICO 

PARAGEM TERMINAL 

COMBOIO 

VIAS OE CIRCULAÇÃO 

E » -------1 TRÁFEGO GERAL 

E » -------1 COR REDOR BUS/ ELÉCTRICO 

E » -------3 TRÁFEGO PESADO (TC) 

M M ESTAÇÃO METRO (POSSIVEL EXPANSÃO LINHAS VERMELHA E VERDE) 

F-- - I LIGAÇÃO NOVA L CASCAIS/ L CINTURA 

F -- - I LIGAÇÃO NOVA OE MERCADORIAS 

PRINCIPAIS INTERFACES (A·D) 

~ • • • I FERROVIA LIGEIRA 

F -- - I FUNICULAR 

Fonte: Proposta do PU de Alcântara, Carta n.o 

Figura V.49. Representação esquemática da ligação em viaduto sobre o vale de Alcântara 

• Ao longo da Av. 24 de Julho, R. Fradesso da Silveira até ao Largo do Calvário o PU prevê a valorização 

do e ixo de eléctricos r ápidos , formando um corredor de eléctricos, autocarros e circulação pedonal, 

com a introdução de uma ciclovia. Esta alteração prevê ainda o reordenamento do Largo do Calvário e 
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do Largo das Fontainhas do ponto de vista da sua centralidade em termos de transportes públicos e da 

utilização pedonal, beneficiando da proximidade â nova estação de caminho-de-ferro de Alcântara Terra. 

Assim, o plano propõe o reforço da linha de eléctrico entre o Largo do Calvário (interface com 

numerosas carreiras de autocarros), a nova estação subterrânea de Alcântara-Terra (interface de 

continuidade entre as Linhas de Cascais e de Cintura), a Estação de Alcântara-Mar (interface com a Linha 

de Cascais, no sentido Cais do Sodré/Cascais), admitindo a sua deslocação por esta estação por entre o 

novo e amplo espaço verde proposto. 

São ainda propostas alterações nos sentidos de circulação na malha urbana de Alcântara e zona 

envolvente ao largo do Calvário, a qual se prevê que melhore as condições de operação do eléctrico, 

principalmente por .alteração do percurso dos autocarros (sentido norte/ sul) da Rua de Alcântara para a 

Rua das Fontainhas. 

Em alguns arruamentos urbanos, as opções do plano visam favorecer o tráfego de veículos de 
transporte colectivo de passageiros e a utilização pedonal, em detrimento do tráfego automóvel de 
passagem, é o caso por exemplo do eixo formado pelas ruas de Allcântara e do Prior do Crato, 
entre o Largo do Calvário e a Praça da Armada. 

Figura V.SO. Av. 24 de Julho (à esquerda), R. Fradesso da Silveira e Largo das Fontainhas (à direita) 

A proposta prevê ainda o favorecimento dos modos de locomoção suave (pedonal e bicicleta), 
em detrimento do uso de automóvel particular. O PU propõe algumas vias cicláveis, de que é 
exemplo a ciclovia ao longo do viaduto de ligação entre a estação do Alvito e a margem oposta, 
com posterior ligação à estação de Fonte Santa, opção que permite a ligação das duas margens. 

No seio da malha urbana são também favorecidos: o modo pedonal e as ciclovias, 
nomeadamente através do alargamento dos passeios e do reforço da sua arborização, sendo ainda 
diminuído a disponibilidade de estacionamento, desincentivando assim a utilização de veículos 
automóveis. Em contrapartida sugere-se a adopção de um programa de dotação de lugares para 
residentes. De facto, o Plano inclui a localização de cinco parques de estacionamento, para uso 
preferencial de residentes, sendo de prever que a execução concertada das várias propostas 
diminua a procura de estacionamento, nomeadamente, quando associada à deslocação para o 
emprego. Espera-se que com a execução do Plano diminuam as situações de ocupação abusiva do 
espaço público por viaturas. 

No quadro seguinte identificam-se os principais efeitos positivos/oportunidades e efeitos 
negativos/riscos decorrentes da proposta do PU sobre a Mobilidade e infra-estruturas viárias. 
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As propostas do plano favorecem a multimodalidade 

dos t ransportes públicos contribuindo para o potencial 
aumento da sua uti lização. 

As várias propostas ao nível das infra-est ruturas 

v iárias, contribuem para diminuir o tráfego de 

atravessamento do Centro da Cidade, resultando em 

m elhorias que ultrapassam a área do Plano. 

A reorganização do tráfego rodoviário favorece o 

acesso local à área do Plano, promovendo a coesão 

urbana e social. 

A definição de redes pedonais e cicláveis favorece a 

circulação por m eios de locomoção suaves. 
principalmente em distâncias curtas. 

V.3.2. Uso e ocupação do solo 

V.3.2.1. Caracterização da situação actual 

s tus 
projectos, gestão e avaliação ambiental, Ida 

A mult ifunciona lidade dos espaços, nomeadamente a 

instalação de funções não residencia is em espaços 

residenciais poderá ter efeitos negativos na mobi lidade dos 

residentes. 

A área abrangida pelo PU de Alcântara integra-se, na sua totalidade, em solo urbano. 

A est rutura urbana da Cidade de Lisboa debate-se com problemas associados à descontinuidade 

dos percursos pedonais e cicláveis, especialmente ao longo da zona ribeirinha e, no caso do Vale 

de Alcântara, à barreira entre as duas encostas criada pelas vias rodo-ferroviárias. 

Por outro lado, a malha urbana da Cidade "vive de costas voltadas" para o Rio, sendo escassos 
os pontos de ligação com o Estuário, em parte proporcionado pelo efeito barreira criado pela linha 

de caminho-de-ferro, pelas vias rodoviárias e, no caso da área de intervenção do PU, pelo Terminal 

de Contentores de Alcântara . Destaca-se apenas a Doca de Santo Amaro, que constitui uma área 
de forte atractividade, onde a ligação ao Rio é mais directa, correspondendo a cerca de um quarto 

da frente ribeirinha do Plano. 

No caso particular da área do Plano de Urbanização de Alcântara destaca-se ainda a presença 

de vários espaços públicos desqualificados, desmotivando o usufruto das áreas colectivas pela 

população e a socialização entre os residentes. Por outro lado, o elevado volume de tráfego que 

intercepta as áreas urbanas contribui para a diminuição da qualidade ambienta l dos espaços 
urbanos, diminuindo a sua atractividade enquanto espaços de utilização colectiva e de convívio. 

A área de intervenção do PU de Alcântara corresponde a um espaço muito fragmentado e 
constituído por manchas diversificadas, no que respeita à ocupação d!o solo. A instalação de várias 

unidades industriais, nos séc. XVIII e XIX, motivou a concentração da população na área de 
Alcântara. Os primeiros núcleos urbanos, concentraram-se ao longo da actual R. Primeiro de Maio e 

da ponte de Alcântara (destruída no final do séc. XIX, actual Pç. General Domingos de Oliveira). 

Esta ocupação gradual justifica a maior concentração do aglomerado nestas áreas, e a dispersão 

verificada nos restantes espaços. 
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A elevada quantidade de fábricas existentes no local, e o elevado preço dos transportes 
públicos, incomportável para a maior parte dos operários, deram mote à formação dos primeiros 

bairros operários, que se instalaram no Calvário e em St. Amaro (zona Poente). 

No final do Sec. XIX, é construída a linha de caminho-de-ferro, ocupando aterros da Praia de 
Alcântara, inicialmente garantindo a ligação entre Alcântara e Sintra, e posteriormente alargada a 

até Alcântara-Mar, ligando a Cascais. 

O Sec. XX trouxe várias mudanças na evolução da ocupação do território da zona de Alcântara. 
No início do século foram encerradas várias fábricas, de que resultaram vazios urbanos. Em 

meados do século construíram-se as grandes vias rodoviárias, que cortaram o Vale de Alcântara e 

fragmentaram a malha urbana, a Av. de Ceuta e a Av. da Ponte. A degradação gradual da 
qualidade do espaço urbano motivou a concentração de habitações clandestinas, na encosta do 

Casal Ventoso, tornandlo-se numa área degradada e num foco de problemas sociais. Situação que 

se arrastou até ao final do séc. XX, em que o bairro foi demolido, e a população realojada. 

Em resultado da evolução da ocupação do território no Vale de Alcântara, a área do Plano 

encontra-se organizada em "núcleos" urbanos com características diversificadas, distinguindo-se as 

seguintes áreas: 

• 

• 

A zona central/ Norte do Plano, ocupada pelas estruturas rodo-ferroviárias (Av. de Ceut a, Av. da Ponte 

e Linhas de Caminho de Ferro), encosta florestal de Parque de Monsanto, ETAR de Alcântara, antiga 

fábrica da Pólvora e antiga Encosta do Casal Ventoso. Trata-se de uma área onde o Vale de Alcântara se 

encerra ligeiramente, sendo as encostas divididas pela Av. de Ceuta. A encosta Poente, quase 

inacessível para o tráfego pedonal; é ocupada pelas v ias rodo-ferroviárias; e respectivas áreas de 

enquadramento, e por uma área florestal , correspondendo ao Parque de Monsanto, tratando-se assim de 

uma encosta quase vedada à população. Na encosta Nascente, destaca-se uma área residencial, onde 

existiu o antigo Casal Ventoso, tratando-se de uma vertente com declive acentuado, e áreas 

significativas com espaços "verdes". A Norte destaca-se a presença da ETAR de Alcântara, 

Figura V.Sl. Vale de Alcântara, cortado pe la Av. de Ceuta, e encosta Nascente do Vale 

Na zona Nordeste da área do PU, desenvolve-se um núcleo urbano, com habitações mais dispersas que 

as áreas a Sul, e dispostas ao longo de dois arruamentos principais, a Rua do Arco do Ca rvalhão e a Rua 

do 7 Moinhos. Esta área é cortada a Norte pelo Av. Eng . Duarte Pacheco e limitada a Sul pela R. Maria 

Pia. O terreno é bastante acidentado, destacando-se a presença de várias áreas verdes (logradouros), 

sendo as construções simples, modestas e algumas de baixa qualidade. 

• A zona Sul do Plano é limitada pelo Terminal de Contentores, instalado em terrenos conquistados ao 

Rio. Este local encontra-se perfeitamente desligado da malha urbana em que se insere, tratando-se de 

uma área sem usufruto por parte da população. A Poente do Terminal localiza-se a Doca de Santo 
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Amaro, onde os armazéns existentes foram reconvertidos e transformados em unidades de restauração, 

bares e áreas de diversão. 

• A Norte do Terminal de Contentores, no espaço limitado a Sul pela Av. da Índia e a Norte pelas Ruas 

de Alcântara, R. do Arco de Alcântara e R. do Sacramento de Alcântara, estende-se uma área de aterros, 

conquistada ao Rio Tej o. Neste espaço localizaram-se algumas unidades industriais que no séc. XIX 

ocuparam o Vale de Alcântara. Com o abandono das fábricas actualmente permanecem alguns vazios 

urbanos e espaços livres. 

• A área mais central do PU, a Norte da anterior, apresenta uma malha u rbana mais consolidada. Na zona 

Poente, a Norte do Largo do Calvário e a Sul da Calçada da Tapada, os quarteirões bem definidos, típicos 

de uma ocupação planeada. Na zona Nascente, na envolvente da Rua Prior do Crato, o tecido urbano 

encontra-se nitidamente moldado à orografia do terreno, sendo a ocupação mais densa, com poucos 

espaços livres e parcelas, em geral, de reduzidas dimensões. 

Figura V.52. Largo do Calvário e R. José Dias Coelho (à esquerda) e Rua da Costa (à direita) 

Como se pode observar pelas várias imagens que são apresentadas ao longo do presente 
relatório, a presença de veículos automóveis, especialmente de ligeiros, é uma constante ao longo 
de toda a área do plano. Esta zona tem sido alvo de uma pressão muito intensa da utilização de 
automóvel, ocupando espaços pedonais, diminuído a qualidade do espaço público e a qualidade 
ambiental da área. 

Na Figura V.53 apresenta-se um gráfico com a distribuição dos principais usos do edificado, 
identificados na zona do PU de Alcântara, sendo perceptível a elevada fracção de área ocupada 
com habitações e serviços. Realça-se ainda a elevada f racção de áreas com edifícios 

devolutos. 
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Fonte: Elaboração própria a partir de elementos do Estudo Prévio do PU de Alcântara 

Figu ra V. 53 . Principais u sos identificados no Estud o Prév io do PU d e Alcântara ( por área) 

Nos estudos de caracterização do PU de Alcântara foram identificados 1161 prédios construídos 
e ocupados. 59,1% dos prédios inventariados possuem 1 ou 2 pisos de cércea e concentram-se, 

maioritariamente, nas zonas onde o tecido urbano é mais antigo, nomeadamente na zonas da Rua 

Arco do Carvalhão, Calçada da Tapada/Largo do Calvário e Zona Poente do Largo de Alcântara 
(Rua Maria Pia/Rua Prior do Crato). 

O estado de conservação dos edifícios presentes na área de intervenção do PU de Alcântara é, 
na generalidade, boa a razoável, ver Figura V.54. As principais situações de ruína ocorrem em 
áreas onde existiram antigas unidades industriais ou infra-estruturas actualmente desactivadas. 

8% 

33% 

D razoável ou bom O mau O ruína 

Fonte: elaboração própria a partir de dados do Estudo Prévio do PU de Alcântara 

Figur a V.54. Esta do de conservação dos edifícios p resentes na á:rea do PU de Alcânta ra 

Na área do PU de Alcântara estão presente as seguintes seiiVidões administrativas e 
restrições: 

• Imóveis, conjuntos e sítios classificados e em vias de classificação e respectivas zonas gerais e zonas 
especiais de protecção; 

• Escolas; 
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• Aeroporto de Lisboa, incluindo "Ou ter Marker"; 

• Áreas de regime florestal; 

• Rede rodoviária; 

• Rede ferroviária; 

• Domínio público hídrico e 

• Área de jurisdição da Administração do Porto de Lisboa (APL) . 

V.3.2.2. Tendências de evolução sem a implementação do Plano 

Sem a implementação do plano não é favorecida a criação de espaços centrais e o aumento da 
oferta de equipamentos no Vale de Alcântara. Caso não sejam favorecidos usos mistos, este local 
continuará a ser utilizado como área de passagem, não desenvolvendo dinâmicas próprias, 
tornando-se pouco atractivo para a população residente. 

Por outro lado, caso ao plano não seja implementado, considera-se que o espaço público 
continuará com a actua1l desorganização e fraca qualidade, o que não favorece a sua utilização pela 
população. 

V.3.2.3. Propostas do Plano de Urbanização de Alcântara 

As propostas do Plano contrariam a actual fragmentação a que se assiste na área do Plano, em 
que as vias estruturantes assumem um papel de barreira, condicionando o desenvolvimento 
normal e equilibrado da malha urbana. 

As soluções apresentadas favorecem o aparecimento de uma nova centralidade urbana em 
Alcântara, pelo que assentam na criação de boas acessibilidades ao local, pretendem favorecer a 
multiplicidade das actividades aí desenvolvidas e melhorar a qualificação urbana da área, 
beneficiando da sua proximidade ao Estuário do Tejo. 

No que se refere ao edificado, a proposta do piano define três tipos de intervenção, dependendo 
das características do espaço a intervencionar: 

• Nos casos em que o tecido urbano já se encontra consolidado, ou em consolidação, e estabilizado são 

adoptados critérios morfotipológicos, que envolve a definição de "conceitos subjacentes à construção 

da própria forma urbana como é o caso dos alinhamentos, das cérceas, das relações espaciais entre o 

edificado e o espaço público, etc.". Esta solução é adoptada, por exemplo no espaço entre a Calçada da 

Tapada e a R. Prime iro de Maio. 

• Nos locais onde existem edifícios em bloco, bem como em espaço livres, resultantes por exemplo em 

áreas devoluta de antigas explorações industriais, serão adoptados critérios quant itativos. Nesta 

situação, o PU prevê a definição de coeficientes de ocupação do solo, índices de impermeabilização, 

áreas de cedências nos casos de loteamentos ou de obras equiparadas a loteamentos, etc. 
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Figura V.SS. Extracto d a Carta de Zonam ento d o PU de Alcântar a 

O PU de Alcântara qualifica o solo da área de intervenção nas seguintes categorias: 

• Espaços centrais e residenciais : locais onde são favorecidas a diversificação e compatibilização de 

usos e qualificação do espaço público, promovendo a sua revitalização social e funcional. As actividades 

não residências a instalar deverão ser compatíveis com a habitação 

• Espaços d e uso especial : locais destinados a usos e programas específicos e com exigências especiais 

destinados/afectos a equipamentos, infra-estruturas ou ribeirinhos, sujeitos à jurisdição de entidades 

com grande autonomia administrativa, insere-se nesta categoria o terminal de contentores de Alcântara. 

• Espaços verdes: locais onde é favorecida a ocupação orgânica do solo, em especial por espaços 

verdes, áreas de recreio e lazer, espaços de enquadramento, entre outros. Esta categoria é dividida em 

seis sub-categorias: jardins urbanos, jardins urbanos com interesse patrimonial e ambiental; espaços 

verdes privados a salvaguardar; espaços verdes de enquadramento de infra-estruturas; parque da 

encosta do Casal Ventoso, parque florestal de Monsanto e eixos arborizados (estrutura arbórea Primária 

e Estrutura Arbórea Secundária) . 

• Espaços can ais: locais em que o solo é afectado a infra-estruturas urbanas ou territoriais de 

desenvolvimento linear, incluindo as áreas técnicas complementares que lhes estão adjacentes e 

respectivas áreas de protecção. 
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No quadro seguinte identificam-se os principais efeitos positivos/oportunidades e efeitos 
negativos/riscos decorr€ntes da proposta do PU sobre o uso e ocupação do solo. 

O plano permite a realização de demolições, em 
situações em que os edifícios constituam ameaças 

para a segurança de pessoas e bens. Esta opção 
garante a minimização dos riscos de desmoronamento 

de edifícios e favorece a substituição das edificações. 
quando necessário, o que promove uma boa qual idade 
dos espaços urbanos e reforço da coesão urbana. 

O plano prevê o reforço do papel da Av da Brasília na 
ligação entre a CRIL (Algés) e a circular Ceuta/Av. 

EUA, assumindo a Av. da Índia um carácter mais local. 
O plano prevê ainda a construção de um novo 
arruamento, em alternativa à Rua do Arco Carvalhão. 
diminuindo o tráfego na Rua Maria Pia e na Rua do 
Arco Carvalhão, que passam a assumir um carácter 

0 mais urbano. Estas soluções, para além de 

~ favorecerem a qualidade do espaço urbano na área do 
.g PU, reflectem-se na qualidade urbana do centro da 
o Cidade, pela diminuição do tráfego rodoviário. 
uv 
)t O plano prevê a instalação de parques de 
c.. a estacionamento, total ou parcialmente reservados a 
~ residentes, situação que aumenta a atractividade do 
o local, aumentando a fixação de população residente e 

~ a coesão do espaço urbano 

V.3.3. Infra-estruturas e equipamentos 

V.3.3.1. Caracterização da situação actual 

As apreciações prévias/parecer das entidades consultivas 
previstas no plano pode alongar os processos de 
licenciamento e diminuir a atractividade da área 

A nível de equipamentos, na área de PU, os Serviços de Administração Central e local e as 

Instituições de Apoio àr Comunidade ocupam 27% da totalidade da área edificada. A maior parte 

dos equipamentos localiza-se na zona Sul e ao longo da Av. de Ceuta. 

As instituições de Educação, Cultura e Desporto são as que ocupam maior área, seguidas pelos 
serviços de Administração e de Segurança Pública e pelas Instituições Humanísticas e de 

Assistência Social. Os s€rviços de saúd€ são os que ocupam menor área, ver Figura V.56. 
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5,4 

46,7 

c El c E2 c E3 c E4 • ES c E6 o E7 

El- Serviços de Administração e de Segurança Pública; E2- Instituições de Educação, Cultura e Desporto; E3- Serviços de 
Saúde, E4- Instituições Humanísticas e de Assistência Social; ES- Associações Económicas e Organizações Profissionais; 

E6- Instituições Religiosas; E7- Organizações Internacionais 

Figura V. 56. Percenta:gem das áreas ocupadas pelos diferentes serviços de administr ação loca l e 

instituições de apoio à comunidade 

A área do PU de Alcântara inclui ainda a área ocupada pelo Terminal de Contentores de 
Alcântara, que afecta significativamente as opções de uso e ocupação do solo, na zona sul da área 
do plano. 

Figura V.57. T·erminal de contentores de Alcântara 

Drenagem urbana e saneamento 

A área do Plano de Urbanização de Alcântara integra uma das principais estruturas de 
tratamento de águas residuais de Lisboa, a Estação de Tratamento de Alcântara, para a qual 

são drenados os efluentes residuais gerados ao longo de uma bacia de 3200 ha, que abrange parte 

dos concelhos de Lisboa e Amadora (bacia identificada na Figura V.58 com a letra E). 
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Fonte: Congresso 2008. da Associação portuguesa de Recursos Hídncos http://www.aprh.pt/congressoagua2008/ 

Figura V.SS. Principais bacias de drenagem n o concelho de Lisboa e envolvente 

A rede de drenagem possui uma elevada fracção de troços unitários (cerca de 60%), isto é, as 

águas pluviais e os efluentes residuais são drenados para a mesma rede de colectores. O sistema 
de drenagem de Alcântara apresenta redes de drenagem bastante envelhecidas e com problemas 

de dimensionamento. 

Para além dos problemas associados às redes de drenagem, a zona Sul do PU de Alcântara é 
afectada pelo efeito de maré (ver Figura V.59), que condicionam o escoamento especialmente em 

situações de maré cheia e preia-mar, promovendo a ocorrência de inundações. 

,.J 
; 
OÕlr .. 
,/ 

(...._ 
\ 

- zuw ... p;M~~~I'Wilil aKnn .. IÍI~oa' d"' •-i 
-Zt~~~~eo.~l&~~k>~•detN~J"i 

Fonte: Congresso 2008. da Associação portuguesa de Recursos Hídricos http://www.aprh.pt/congressoagua2008/ 

Figura V.S9. Principais bacias de drenagem n o concelho de Lisboa e envolvente 

No âmbito dos estudos de caracterização do PU foi caracterizada a hidráulica urbana, e 
identificadas as redes existentes e em projecto. Neste ponto procede-se à identificação das 

principais estruturas presentes na área do plano. 

No que se refere a infra-estruturas de saneamento, na área do PU de Alcântara estão 

presentes: 

Julho, 2011 83 Relatório Ambiental 

W · \Procesws\A007\0l·Conteúdo T~<nico \Ol·Re!at6rio Amboenta I\A007· AAE-02-RA· 04\A007-REL· RA· R04. doe A·REL· OI 



-projectos, gestão e avaliação ambiental, Ida 
C. M. Lisboa 

Plano de Urbanização de Alcântara 

• subsistema de Alcântara, constituído por condutas e i nterceptores, que transportam os efluentes para a 

ETAR; 

• redes públicas de drenagem de águas residuais, tratando-se de sistemas de colectores que transportam 

os esgotos desde os edifícios (ramais de ligação) até aos interceptares; 

• colectores de águas pluviais; 

• caneiro de Alcântara . 

A Estação de Tratamento de Alcântara, gerida pela empresa SIMTEJO, integra o denominado 

subsistema de Alcântara , ainda em fase de construção. Este sistema, para além da ETAR, será 
constituído por onze estações elevatór ias (uma das quais se localiza na área do PU - a estação 

elevatória EE3), e pelos Interceptares Algés-Alcântara e Cais do Sodré-Aicântara. Aquando da 

elaboração do presente relatório a ETAR encontrava-se em remodelação/ampliação, e "terá 
capacidade para tratar 3,3 m3/s em tempo seco com tratamento de nível secundário e desinfecção 

final do efluente, mais 3,3 m3/s em tempo húmido com tratamento físico-químico" (SIMTEJO, 
2010). 

Apesar do elevado grau de cobertu ra das infra-estruturas de saneamento presentes na área do 

PU, persistem problemas ambientais, tais como a descarga de efluentes residuais sem tratamento 
no caneiro de Alcântara. Por outro lado, como muitos dos sistemas de recolha de efluentes 

residuais são ainda unitários, em situação de elevada pluviosidade o excedente de efluente é 
descarregado sem tratamento prévio. 

-------===========::::J Metros 
o 1,000 2.000 4.000 

--Rede con~ptual PGOL 

- Rede securdilrla dEI colecUlres 

Fonte: Plano Geral de Drenagem de Lisboa, (Chiron, Engidro & Hidra, 2006) 

Figura V.60. Rede de Drenagem no concelho de Lisboa 

V.3.3.2. Tendências de evolução sem a implementação do Plano 

l.egenciO 

-RHt~~ POOL 

-RHttoK~e.,,.<M~'" 

I ndependentemente da aplicação do PU, encontram-se já definidas algumas soluções para 

melhorar os sistemas de saneamento no Vale de Alcântara. A SIMTEJO pretende instalar colectores 

nas margens esquerda e direita do caneiro de Alcântara e beneficiar os sistemas de 
descarregadores existentes, dotando-os de controladores de caudais, estas soluções encontram-se 

ainda em análise, dependendo das opções rodo e ferroviárias que venham a ser adoptadas. 
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V.3.3.3. Propostas do Plano de Urbanização de Alcântara 

A nível das redes de drenagem de águas residuais e pluviais, estão previstas já algumas 
soluções para a Área Metropolitana de Lisboa, vertidas no Plano Gera l de Drenagem de Lisboa, que 

afectam a área de intervenção do Plano, favorecendo o funcionamento das redes de drenagem, tais 
como a separação da descarga das redes de drenagem das áreas Baixas da Cidade das áreas Altas. 
Assim, prevê-se a construção de novos colectores, para drenagem das áreas ribeirinhas, de modo 

a que as águas drenadas nas áreas Altas da Cidade sejam transportadas sobre pressão, em 

emissários próprios. 

O PUA define as áreas de protecção à superfície das principais infra -estruturas de drenagem de 

águas residuais, incluindo o caneiro de Alcântara, de modo a salvaguardar e evitar potenciais 

acidentes. 

As opções do Plano foram consideravelmente condicionadas pela ampliação do Terminal de 
Contentores de Alcântara e consequente realização de acessos rodo-ferroviários adequados. 

Nas soluções urbanísticas propostas para a área envolvente ao terminal de Contentores de 

Alcântara, tentou articular-se o funcionamento do Terminal com as funções urbanas envolventes, 

nomeadamente a nível dos seguintes aspectos: 

• Acessibilidades: a ampliação do Terminal gera inevitavelmente um aumento significativo do tráfego 

ferroviário, fluvial e rodoviário, especialmente de veículos pesados, que se reflecte a nível da emissão de 

ruído, vibrações de poluentes atmosféricos, condici onando a qualidade do ambiente urbano. Para 

garantir a compatibilidade entre as actividades desenvolvidas no terminal e as funções urbanas 

envolventes, no PU propõe-se que: 

./ A acessibilidade rodoviária ao terminal seja estabelecida em exclusivo a partir da CRIL (Algés) pela 

Av. Brasília (lado poente), que apresenta uma apreciável reserva de capacidade . 

./ A acessibilidade ferroviária será, provavelmente, reforçada pela ligação entre a Linha de Cintura 

Ferroviária (Alcântara Terra) à linha de Cascais e ao Terminal de Contentores (solução que ainda se 

encontra em estudo e condicionada às características dos terrenos interceptados) . 

./ Melhorar a integração urbanística na estação marítima de Alcântara que passará a ter uma nova 

acessibilidade no que respeita à transposição rodoviária da Linha de Cascais, através de uma 

solução alternativa aos actuais viadutos metálicos existentes e de ligação entre a Av. Ceuta/ Índia 

com a Av. Brasília, com possibi lidade de criação de uma nova transposição na zona fronteira da 

Estação Marítima e dedicada a peões e bicicletas. 

Para a área da Doca de Santo Amaro, Gare Marítima de Alcântara e cais e zonas envolventes à 
Marina, o Plano prevê uma SUOPG (SUOPG 2) com o objectivo de reestruturar e requalificar toda a 

área abrangida. Para isso são equacionados os seguintes parâmetros urbanísticos: 

i) Deverá ser garantida a elaboração e concretização da requalificação do espaço de util'ização colectiva 

desta área através de um único projecto paisagístico e urbanístico; 

ii) O edifício da Gare Marítima de Alcântara deverá ser restaurado e readaptado a uma utilização a 

definir; 

iii) Os edifícios das docas poderão ser reabilitados ou construídos de novo destinando-se a actividades 

lúdicas de restauração e de apoio à Marina, não podendo a volumetria final do conjunto edificado ser 

superior à actualmente existente; 

A execução destas acções contribuirá para a valorização da frente ribeirinha, que associadas às 

medidas conducentes ao aumento da "permeabilidade" dentro da área do Plano: através da 
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promoção de ligações pedonais e cicláveis, contribuirá para um maior usufruto da área pelos 
residentes bem como o aumento da sua atractividade t urística. 

No quadro seguinte identificam-se os principais efeitos positivos/oportunidades e efeitos 
negativos/riscos decorrentes da proposta do PU sobre as Infra-estruturas e equipamentos. 

Ul 
o ... 
c: 
Cll 
E 

O PU define espaços centrais destinados à 
dinamização económica e social da área urbana Estas 
áreas contribuem para promover a di namização do 

Vale de Alcântara, promovendo a diversificação da 
oferta de equipamentos e infra-estruturas trazendo 
benefícios ao nível d.a coesão urbana e social. 

O plano prevê a instalação de parques de 

"' Q. 
·:; 

estacionamento reservados a residentes, situação que Neste aspecto considera-se que a proposta não apresenta 

CT 
Cll 

aumenta a atractividade do local, aumentando a riscos significativos relativamente à situação actual. 

Cll 
Ul 

li! 
:;1 ... 
:;1 ... ... 
Ul 
Cll 
I 

~ ... 
c: .... 

fixação de população residente e a coesão do espaço 
urbano. 

As melhorias propostas para a mobilidade e 

acessibi lidade da área portuária, reforçam o papel do 
Porto de Lisboa enquanto infra-estrutura relevante 
geradora de valor para a economia da cidade e da 
região, nas vertentes carga e turismo . 

V.4. PATRIMÓNIO 

V.4.1. Património cultural 

V.4.1.1. Caracterização da situação actual 

No âmbito da elaboração do PU de Alcântara foram identificados os valores patrimoniais 
presentes na área do Plano, nomeadamente no que se refere ao património arquitectónico e 
arqueológico, tendo por base a classificação constante no PDM em vigor, e que incluem os bens 
patrimoniais classificados ou em vias de classificação pelo IGESPAR, bem como outros bens, 
incluídos na Carta Municipal do Património, resultantes dos estudos entretanto desenvolvidos no 
âmbito da Revisão do PDM. 

No que se refere ao património arquitectónico, a caracterização do PU baseou-se no 
conjunto dos Bens assinalados na Carta Municipal do Património de Lisboa, tendo sido assinalados 
os seguintes bens, que integram igualmente o Anexo ao Regulamento: 

• Dois imóveis de Inte resse Público classificados pelo IGESPAR: 

o Escola Secundár ia Fonseca Benevides, Antiga escola Industrial Marquês de Pombal, dassificada como 

Imóvel de Interesse Público Decreto do Governo n.o 29/84 de 25 de Junho. De acordo com a 

informação disponibilizada pelo IGESPAR', a escola, construída no ano de 1886, representa o primeiro 

exemplo em Portugal de um edifício construído de raiz para albergar uma instituição escolar, a Escola 

' http :/ /www .ippar.pt/pls/dippar/pat_pesq_detalhe?code_pass= 74412 
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• 

• 

industrial Marquês de Pombal. Até ao final do século XIX e durante os primeiros anos do século XX o 

conjunto foi sucessivamente aumentado. Actualmente funciona como Escola Secundária. 

Figura V.61. Escola Secundário Fonseca Benevides 

o Chafariz das Necessidades - O chafariz das Necessidades foi mandado construir por ordem de D. 

João V, conjuntamente com, o Largo das Necessidades e com o seu jardim (hoje Olavo Bilac), no ano 

de 1747, ao arquitecto Caetano Tomás de Sousa. O chafariz, com o obelisco de mármore rosa e 

quatro carrancas de bronze, símboliza um voto que D. João V consagrou à Virgem. 

Cinco Imóveis de Interesse público, em vias de classificação: 

o Antiga Fábrica de Ração a Lisbonense (despacho de abertura de 14.02.2002). 

o Edifício Pedro Álvares Cabral - Museu da Fundação do Oriente (despacho de abertura de 
09.05.2008). 

o Dispensário de Alcântara 

o Duas estações marítimas, a Gare Marítima de Alcântara (despacho de abertura de 18.06.99) e a 

Gare Marítima da Rocha do Conde de Óbidos (despacho de abertura de 21.01.2004). 

Figura V.62. Museu da Fundação do Oriente 

Duas Zonas Especiais de Protecçã,o , IGESPAR: 

o Museu Nacional de Arte Antiga, Igreja de s. Francisco de Paula, Convento das Trinas, Chafariz da 

Esperança (Portaria n.o 512/98 de 10.08.98); 

o Capela de Sant o Amaro, Casa Nobre de Lázaro Leitão Aranha, Palácio Burnay e Salão Pompeia 

(Portaria no 39/96 de 13.02.96). 

• Quarenta e oito Bens Culturais e Históricos da Carta Municipal do Património de Lisboa. 
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No intuito de complementar a informação referente aos valores patrimoniais da área, foi 
solicitad a a colaboração da Divisão de Museus e Palácios, da Direcção Municipal de Cultura da 

Câmara Municipal de Lisboa. o texto que se segue foi assim desenvolvido por essa divisão com 

intuito de fazer o enquadramento histórico e a caracterização arqueológica da área abrangida 

pelo Plano de Urbanização de Alcântara, dando resposta adequada ao parecer do IGESPAR, lP, 
no âmbito da Conferência de Serviços do Plano. 

Sendo o Património Arqueológico constituído pelos vestígios materiais do passado humano, 
ocultos no subsolo, ou integrados no edificado (a chamada "arqueologia de cota positiva", ou 

"arqueologia da arquitectura"), uma avaliação patrimonial arqueológica do espaço considerado no 

PUA tem necessariamente que levar em consideração tudo o que se sabe, através de fontes 

documentais arquivísticas, cartográficas, iconográficas e bibliográficas, sobre o sítio, de modo a 

que seja possível determinar o seu grau de sensibilidade arqueológica e, consequentemente, 
propor as medidas de minimização de impacto adequadas. 

Foram sobretudo as informações obtidas através desse tipo de fontes que até bem 
recentemente permitiram fazer a História de Alcântara . Qualquer tentativa de fazer a história 

do sítio abrangido pelo PUA tem que levar em consideração as grandes transformações 

geográficas sofridas na área, ao longo dos tempos, a começar pela existência, durante de 
séculos de uma Ribeira de Alcântara (com afluentes como o do Alvito e o da Pimenteira), vinda 

de Belas e que correu pelo que é actualmente a Avenida de Ceuta até aos fins do século XIX, 
quando foi encanada. 

Actualmente sabe-se que a História do sítio de Alcântara deve ser iniciada na Pré-História 

como indica o achado de vestígios datáveis da Pré e Prato-História que se fizeram ao longo do 

que foram as margens da Ribeira de Alcântara, sobretudo a Ocidente. 

De Época Romana, na área em apreço no PUA, ainda não foi detectado qualquer vestígio, mas 
tal como no caso dos períodos pré e prato-históricos, os achados nas imediações (como unidades 

de fabrico de preparados piscícolas em Belém, ou os túmulos na Tapada da Ajuda} indiciam que 

também esta área há-de ter sido usada na altura - ideia reforçada pelo topónimo "Horta Navia" 

que parece recordar o teónimo "Nabia" referido na epigrafia romana, pela existência de pedreiras 

donde parece ter sido retirado muito do material de construção da cidade romana de Olisipo e 
pelas especulações sobre a origem cronológica romana da famosa Ponte de Alcântara, demolida no 

século XIX. 

O topónimo do sítio, Alcântara, é ao que t udo indica uma palavra de origem árabe que 
significa "a ponte". Sem que tenham aparecido quaisquer vestígios na zona datáveis dos séculos 

VIII ao XII (Época Muçulmana), o topónimo por si só prova que a ponte já existia e era utilizada 

nessa altura. 

A documentação arquivística começa a contemplar a zona depois da conquista de Lisboa aos 
mouros em 1147, quando as terras de Alcântara ficaram integradas nos chamados reguengos de 

Ribamar (que abrangiam uma extensa faixa que ía desde a ribeira de Alcântara à ribeira da 

Laje, em Oeiras). Desse extenso território foram sendo feitas doações a casas religiosas e a 
particulares nobres de Lisboa. A leitura desses documentos que transmitiam a propriedade dos 
sítios, datáveis de um período que vai do século XII ao XV, permite fazer uma ideia do que 

ocupava a zona de Alcântara : pastos, barroca is, silvados, terrenos agrícolas, azenhas, pedreiras 

e fornos de caI. 

A partir do século XVI começa o processo de longa duração que vai transformar o vale de 

Alcântara. Aí se começam a instalar quintas com residências apalaçadas (da Fonte Santa, da 
Horta Navia, das Necessidades, dos Soares, do Livramento, do Marquês de Marialva, do 
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Aposentador-Mar; do Calvário, da Ninfa, da Tapada, do Couto /da Pimenteira, do Fiúza, as 
fazendas dos Quartos d 'EI Rei ... ), palácios reais (o de Alcântara c. de 1605 e o das Necessidades 

c. de 1742), ermidas e casas religiosas (Capela de Santo Amaro c. de 1549, Ermida de São 

Joaquim e Sant'Ana em data incerta, Convento do Calvário c. de 1617, Igreja do Livramento c. 

de 1582, Convento das Flamengas c. de 1582-86, Convento do Livramento c. de 1610, 
Convento do Sacramento, c. de 1612, ... ), estruturas militares (os Fortes ou Baluartes do 
Sacramento e do Livramento c. de 1650) cujos limites e cercas vão definindo futuros 

arruamentos. O processo de urbanização de Alcântara não impediu (bem pelo contrário) junto 

às margens da ribeira de Alcântara e do Tejo estruturas de produção agrícola ou industrial, as 

pedreiras e os fornos de cal, as azenhas (como o moinho de maré que terá existido entre o que 

é hoje as Ruas Vieira da Silva e das Fontainhas), a Fábrica da Pólvora (instalada na Quinta do 
Cabrinha em 1728), pequenos cais I docas e pont es. Todas estas estruturas funcionaram 

também como pólo de atracção de população que se começou a instalar perto delas. 

O Terramoto de 1755 embora tenha provocado alguns estragos no vale de Alcântara (o 

Palácio Real de Alcântara, por exemplo, ficou muito destruído e no Convento do Calvário abateu 
o coro da Igreja), não foi tão nocivo como na maior parte das zonas da cidade de Lisboa. Esse 

facto viria funcionar também como factor de atracção para a instalação de mais unidades 

económicas e de pessoas que procuravam mudar-se do núcleo tradicional da cidade de Lisboa 

para locais próximos mas mais seguros. A própria Família Real instala -se definitivamente a 

ocidente da cidade. 

As reformas económicas promovidas pelo Marquês de Pombal contribuíram também para o 
desenvolvimento de Alcântara, uma vez que fizeram instalar-se em Alcântara a Tinturaria da 

Real Fábrica das Sedas (junto à ribeira), passar a administração da Fábrica da Pólvora para o 

Estado, isentar de direitos sobre o carvão de pedra Guilherme Stephens que explorava em 
Alcântara vários fornos de cal. 

O desenvolvimento do sítio de Alcântara levou a que em 1770 fosse criada uma freguesia no 

local, através da transferência da freguesia de São Pedro, antes sediada em Alfama: a freguesia 

de São Pedro em Alcântara, cuja igreja paroquial foi inaugurada em 1786. 

Nos inícios do século XIX, em Alcântara são construídos um Celeiro Público (em 1811) 

chafarizes (da Junqueira em 1821 e da Praça da Armada em 1846) e a zona passa a ser servido 

pelas carreiras de omnibus que desde (1835) ligam Lisboa a Belém. Mas o que verdadeiramente 

marca o Vale de Alcântara é o processo de industrialização faz surgir várias unidades de produção 
manufactureiras de pequena e média e inúmeros bairros operários, tendo sido também na área 

que se tentaram as primeiras experiências com o vapor. A extinção das ordens religiosas em 1833 
(e o radicalismo laico da revolução republicana mais tarde) ditou a passagem das funções 

religiosas para as funções económicas de produção de muitos espaços de Alcântara. A existência 
efémera (1840- 1885) do concelho de Belém dividiu o vale (a Estrada da Circunvalação separava o 

concelho de Lisboa do de Belém). 

Nos fins do século XIX Alcântara assistiu ao incremento em número e qualidade dos 

transportes públicos (1870: novas carreiras de omnibus e a novidade dos "americanos", 1876: é 
fundada a Companhia Carris de Ferro de Lisboa; 1887: inauguração da linha de caminho de 
ferro Alcântara-Terra e Sintra, prolongada para Alcântara-Mar em 1891; 1895-1897: linha 

férrea da Sociedade Estoril; 1901 : linha de eléctricos Terreiro do Paço - Algés) . Todos estes 

melhoramentos foram possíveis muito graças ao encanamento da ribeira de Alcântara (que 

levou à conquista de mais terreno) e consequente demolição da respectiva ponte por volta de 

1887. A construção da1s estações de Alcântara-Terra e de Alcântara-Mar e respectivas linhas
férreas foram possíveis também graças ao aterro na praia de Alcântara que permitiu conquistar 

mais de SOO metros ao Tejo, possibilitando a instalação de mais fábricas, novas docas e 
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arruamentos. As obras de aterro que transformaram o litoral fluvial de Alcântara foram feitas 
sem que se levasse em consideração factores patrimoniais que foram levantados nos finais do 

século XX pela arqueologia subaquática : sabe-se hoje que próximo das docas de Alcântara 

naufragaram e arderam navios. 

O que se apurou da história do sítio, conj untamente, com o reconhecimento do valor 
patrimonial de certos imóveis e núcleos aí existentes, através da sua classificação como 

Monumentos Nacionais ou I móveis de interesse Público, ou da sua inclusão no Inventário 
Municipal do Património de Lisboa (identificados na Carta de Condicionantes da Proposta do 

PUA) foi o que justificou a inclusão de grande parte da zona considerada em áreas de potencial 
valor arqueológico, desde o PDM de 1994. 

Assim relativamente ao Património Arqueológico existente na área abrangida pelo PUA, há 

que reconhecer que o estado actual dos conhecimentos está muito condicionado por 
circunstâncias acidentais e pelo estipulado no Plano Director Municipal de 1994 que 

implementando um mapeamento de duas áreas de potencial valor arqueológico, sujeitas a um 
articulado específico (artigo 150), criado para acautelar o registo de valores arqueológicos, 

promoveu a actividade arqueológica sistemática nessas áreas, sempre que foram sujeitas a 

escavações ou remeximentos de subsolo. Daí resultou informação importante sobre a ocupação 

e uso do espaço, ao longo dos tempos. 

Até à vigência do PDM de 1994 as informações arqueológicas existentes sobre a zona de 
Alcântara eram praticamente inexistentes e resultavam de achados fortuitos, quase nunca sendo 
alvo de estudo, ou registo rigoroso. É o caso, por exemplo, do achado fortuito feito no Palácio 

Fiúza (código 02.12 do Inventário Municipal do Património de Lisboa) em 1924, noticiado pelo 

Diário de Notícias: quando se abria uma vala para instalação de um cano na capela do palácio, 
dedicada a Nossa Senhora do Pópulo, foi violado e destruído um carneiro abobadado com 
esqueletos de adultos e crianças, cujas ossadas foram levantadas e transportadas para o 
Cemitério da Ajuda, sem que qualquer estudo ou registo científico fosse feito do achado. 

A partir da implementação do PDM de 1994, as intervenções arqueológicas na área em 

apreço do PUA tornaram-se uma realidade. Normalmente de acompanhamento, estas 
intervenções têm posto a descoberto, vestígios (estruturas negativas ou positivas, materiais e 

contextos) que esclarecem, aprofundam e sobretudo materializam aquilo que o discurso 

histórico (feito com base noutro t ipo de fontes), por vezes, apenas refere acerca da história do 

sítio. 

A act ividade arqueollógica sistemática permitiu já detectar alguns Sítios Arqueológicos na 
área abrangida no PUA (referenciados na base de dados ENDOVELICO do IGESPAR I.P.): 

• Dentro da actual Zona Esp ecial de Protecção da Capela de Santo Amaro/ 
Palácio Burney 1 Salão Pompeia/ Casa Nobre de Lázaro Aranha: povoado da Pré

História Recente identificado e escavado por Georges Zbyzewsky; 

• Na área da ETAR de Alcântara (Avenida de Ceuta), durante a intervenção 
arqueológica de acompanhamento das obras de ampliação (2008): a Sul da área, o 
conjunto constituído por uma Casa de Fresco, parcialmente decorada com azulejos ditos 
"de figura avulsa" (de inspiração holandesa que se produziram em Portugal entre os fins 

do século XVII e a primeira metade do século XVIII), com nichos decorados com 

embrechados, uma fonte, um sistema de represa de águas, uma nora, tanques e 
condutas de esgoto; em zona a Norte do conjunto : um poço com nora que terá 

funcionado no século XVII até meados do século XVIII; noutra zona, estruturas 

pertencentes a uma unidade industrial; 
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• Na Rua de Cascais, no 37-43, durante a intervenção arqueológica (2004 e 2007) que 
acompanhou a demolição e antecedeu a reconstrução: despejos do século XVI; uma 

doca 1 cais de meados do século XIX; oficina metalúrgica de inícios do século XX (local 

depois ocupado por serrações, mais tarde armazéns, em seguida por garagens até em 

finais do século XX ter dado lugar a um supermercado, demolido recentemente para a 
construção do empreendimento urbano "Alcântara Rio"). 

N PDM e vigor, e em relação ao património arqueológico, parte do Vale de Alcântara integra-se 
em Zona de Potencial Valor Arqueológico de Nível II (ver Figura V.63), podendo a Câmara 

Municipal estabelecer no licenciamento de obras que impliquem escavação ou o remeximento do 

subsolo, as condições a que deve obedecer a fiscalização e acompanhamento técnico municipal de 

obra, por forma a que seja assegurada a identificação e salvaguarda dos bens arqueológicos 
porventura existentes. 

Os valores patrimoniais relevantes na área do Plano foram identificados e cartografados, no 
âmbito do estudo prévio do PU de Alcântara, encontrando-se representados, de forma 
esquemática, na Figura V.63. 
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.. 

Imóveis classificados 
e zonas de protecção 

Fonte: Estudo Prévio do PU de Alcântara 

Figura V.63. Ex tracto da carta de pat rimónio 

V.4.1.2. Tendências de evolução sem a implementação do Plano 

A manter-se a situação actual considera-se que aos edifícios de antigas unidades industriais 

desactivadas, em geral abandonados e em ruína, continuarão a degradar-se gradualmente, devido 

à falta de um instrumento de planeamento que inteQJre e dê coerência às transformações que se 

pretendem implementar nestes locais. 

No que se refere aos valores classificados e à "Área de Potencial Arqueológico", considera-se 

que a sua valorização e protecção é garantida pela adopção da regulamentação geral, aplicável aos 

valores culturais e pelo definido no PDM. No entanto, considera -se que essa protecção é menos 

eficaz, uma vez que o PU traduz as medidas de protecção para uma escala de actuação com maior 
proximidade. 
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V.4.1.3. Propostas do Plano de Urbanização de Alcântara 

O PU integra em anexo ao regulamento uma lista de bens assinalados na Carta Municipal do 
Património de Lisboa, identificados também na Planta de Zonamento e, no caso dos classificados 

ou em vias de classificação, na Planta de Condicionantes, de modo a garantir a sua protecção. 

O plano identifica os diferentes valores patrimoniais existentes e assinalados na Carta Municipal 

de Património de Lisboa estabelecendo diferentes normativas: 

-Bens Patrimoniais Classificados e em vias de Classificação (art.0 10.0 ) - correspondem 
as bens classificados ou em vias de classificação e respectivas áreas gerais e especiais de 

protecção, que se encontram devidamente assinalados na Planta de Condicionantes. Enumeram-se 
de seguida: 

• Imóveis de Interesse Público classificados pelo IGESIPAR: 

o Escola Secundária Fonseca Benevides (Decreto-Lei 29/94 de 25 de Junho); 

o Palácio das Necessidades/Convento das Necessidades/Quinta das Necessidades (Decreto 

8/83 de 24 de Janeiro) 

• Imóveis em Vias de Classificação pelo IGESPAR: 

o Edifício Pedro Alvares Cabral - Museu da Fundação do Oriente; 

o Gare Marítima de Alcântara; 

o Gare Marítima da Rocha do Conde de Óbidos. 

• Zona de Protecção dos Imóveis Classificados ou em Vias de Classificação pelo 
IGESPAR. 

• Zona Especial de Protecção 

o Palácio das Necessidades; 

o Capela de Santo Amaro, Casa Nobre de Lázaro Leitão Aranha, Palácio Burnay e Salão 

Pompeia. 

• Imóveis em Vias de Classificação como de Interesse Municipal: 

o Edifício do Atlético Clube de PortuQ!al (edital da CML 16/2007); 

o Dispensário de Alcântara (edital da CML 42/2007). 

- Bens Culturais e Históricos da Carta Municipal de Património (art.0 11.0 ) -

Correspondem a bens existentes na área do PU que se encontram assinalados na Carta Municipal 
do Património e na Planta de Zonamento I - Qualificação e Uso do Solo. São definidas as medidas 
a aplica r nestes bens com vista à vistoria e parecer prévio a qualquer intervenção potenciando a 

sua salvaguarda. No total são assinaladas 48 ocorrências onde se aplica o artigo 110. 

- Objectos Singulares da Carta Municipal do Património (art.0 12.0 ) - refere-se este 
artigo a objectos singulares da Carta Municipal de Património, tais como chafarizes e estatuária, 
permitindo a correcção ou alteração da sua inserção em espaço urbano. 
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- Património Paisagístico da Carta Municipal do Património (art.0 13.0 ) - este artigo 
refere-se às intervenções sobre jardins, miradouros, tapadas e cemitérios 

- Áreas de Valor Arqueológico (art.0 14.0 ) - Na Planta de Zonamento I - Qualificação e Uso 
do Solo está identificada a área de valor arqueológico. De acordo com o Regulamento "Todas as 
intervenções e operações urbanísticas a desenvolver na área abrangida pelo PUA obedecem ao 

disposto na legislação sobre salvaguarda do património arqueológico, privilegiando-se uma 

estratégia de intervenção arqueológica prévia, podendo a Câmara Municipal sujeitar as operações 
urbaníst icas que tenham impacto ao nível do subsolo a acompanhamento presencial da obra e à 

realização de acções ou trabalhos que conduzam à identificação, registo ou preservação de 

elementos de valor arqueológico eventualmente existentes no local." 

Considera-se que face à realidade do território em análise, e às propostas apresentadas, o plano 
assegura a salvaguarda dos bens patrimoniais já ident ificados, bem como daqueles cuja existência 

seja apenas potencial, através da sujeição a pareceres e vistorias prévias e, no caso das áreas de 
potencial arqueológico, mediante intervenções arqueológicas prev1as e acompanhamento 
arqueológico presencial das operações que tenham impacte ao nível do subsolo. 

No quadro seguinte identificam-se os principais efeitos positivos/oportunidades e efeitos 

negativos/riscos decorrentes da proposta do PU sobre o património. 

"iã ... 
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O PU obriga à apreciação prévia, pelo núcleo residente da estrutura consult iva 

do PDM, os pedidos de informação prévia e de licenciamento que envolvam, 

entre outros aspectos, obras em edifícios classificados, demolições de edifícios 
e obras em situações excepcionais. Esta opção garante que as intervenções em 
edifícios com maior sensibilidade e interesse patrimonial são ponderadas e 
avaliadas pelas entidades competentes, o que contribui para a protecção e 
valorização dos bens culturais. 

As intervenções nos bens patrimoniais classificados ou em vias de classificação 

ficam sujeitas ao parecer vinculativo e ao acompanhamento da administração 
do património cultural competente, nos termos da legislação aplicável, pelo 
que se considera assegurada a sua salvaguarda. As intervenções nos restantes 

bens patrimoniais identificados carecem sempre de parecer e vistoria prévia 
condicionando-se as intervenções ao disposto no referi do parecer, garantindo a 

salvaguarda dos valores essenciais da arquítectura origi nal. Solução que 
contribui para a preservação dos valores culturais presentes na área do plano. 

As intervenções que envolvam a movimentação do solo em zonas de potencial 
valor arqueológico são submetidos a parecer prévio da entidade consult iva, no 

sentido de garantir a adopção de medidas que promovam a protecção de 
valores arqueológicos que possam existir no local. 

O plano permite a realização de demolições, em situações em que os 

edifícios se encont rem muito degradados, que coloquem em risco a 

segurança de pessoas e bens ou que constituam "uma intrusão 

arquitectónica, urbanística ou paisag ística desqualificadora da 
imagem do conjunto urbano ou do local onde se insere". Esta opção 
contribui para a eliminação de situações que promovam a 
degradação da qualidade do edificado, ou que constituam ameaças 

para os valores patrimoniais envolventes. O plano define que a 
demolição é condicionada a vistoria de técnicos municipais e a 
situações em que a sua recuperação não seja viável, pelo que se 

considera que é assegurada a conservação dos valores patrimoniais 

relevantes. 
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VI. AVALIAÇÃO DOS EFEITOS AMBIENTAIS DO PU DE ALCÂNTARA 

VI.l. METODOLOGIA E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

A identificação e avaliação das consequências ambientais da aplicação do PU de Alcântara 

basearam-se na informação compilada nos estudos de caracterização do PUA; nos estudos de 

caracterização efectuados no desenvolvimento do presente relatório ambiental; na análise dos 
objectivos estratégicos definidos no Quadro de Referência Estratégica; nas acções e objectivos 

propostos no Plano; na análise da evolução da situação sem o plano e no conhecimento pericial dos 

especia listas envolvidos. 

A análise dos efeitos ambientais foi efectuada para os critérios de avaliação, definidos para cada 
Factor Crítico, tendo em consideração os objectivos de sustentabilidade. 

Os efeitos ambientais causados pelas acções do plano foram classificados: 

o Quanto à magnitude, que permite evidenciar a intensidade dos referidos efeitos, tendo em conta a 

agressividade de cada uma das acções/objectivos propostos e a sensibilidade de cada um dos factores 
ambientais afectados. A magnitude dos impactes foi classificada como elevada, média, reduzida/baixa 

ou nula. 

o Relativamente à importância (significado relativo) os efeitos ambientais resultantes do Plano em 
análise foram classificados como insignificantes, pouco significativos, significativos ou muito 
significativos (grande significado). Esta hierarquização permite determinar o grau de preocupação com 
que o impacte deverá ser encarado pelo público afectado, os impactes muito significativos e 
significativos, deverão ser analisaclos com maior relevância a ponto de se proporem medidas de 

minimização da sua evolução durante as fases de implementação do Plano. 

A análise ambiental das alternativas foi avaliada na descrição das acções do PUA que afectam 
cada critério de avaliação. Como foi referido anteriormente, as recomendações que não se reflictam 

nas acções do PU serão transcritas para declaração ambiental. 

Nas situações em que foram identificados maiores efeitos ambientais negativos procedeu-se ao 

reforço dos indicadores associados, para a fase de seguimento, e tentou proceder-se à inclusão de 

regras no regulamento do plano que permitam evitar e controlar os respectivos efeitos. 
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VI.2.AMBIENTE URBANO 

VI.2.1. Qualidade do ar e ruído ambiental 

Medidas adoptadas no plano para garantir a concretização dos objectivos de sustentabilidade 

Objectivos 

Diminuir a 
emissão de 
poluentes 
atmosféricos. 

Julho, 2011 

Acções do PU que 

Contribuem para o cumprimento do objectivo Podem condicionar o cumprimento do objectivo 

- As medidas definidas para os espaços residenciais, nomeadamente 
no que se refere à profund idade dos edifícios, salvaguardam as 
condições de ventilação e insolação . Esta solução, contribui para 
melhorar a qual idade do ar exterior (associado aos consumos 
energéticos) e do ar interior (associado à ventil ação natural dos 
espaços). Efeito positivo, pouco significativo e de reduz ida magnitude. 

- Construção de um novo arruamento, em alternativa à Rua do Arco 
Carvalhão . Prevê-se que este arruamento di minua os 

congestionamento de tráfego, especialmente ao longo das ruas Maria 
Pia e Arco do Carvalhão, vias com elevada inclinação e cujo 
congestionamento de tráfego gera níveis elevados de emissões de 
poluente atmosféricos e de ruído. Efeito positivo, significativo e de 
reduzida magnitude. 

- As várias opções de tráfego adoptadas na área de PU visam 
diminuir o tráfego rodoviário no centro da Cidade de Lisboa, bem 
como as situações de congestionamento, aumentando a uti lização dos 
tra nsportes públ icos e os modos suaves de locomoção . Assim, 

indi rectamente as acções do plano favorecem a qualidade do ar na 
Cidade e diminuem os níveis de ruído gerados. Efeito positivo, 
significativo e de média magnitude, reflecti ndo-se a méd io e longo 
prazo, em toda a Cidade. 

- O Plano prevê a criação de espaços verdes (parques, jardins, 
logradouros, arborização de arruamentos e outras áreas orgânicas), 
através da implementação da Estrutura Ecológica . Os espaços verdes 
e arborizados contribuem de forma muito positiva para promover uma 
boa qualidade do ar, funcionando como barreiras naturais à 
propagação do ruído . Considera-se que estas opções possuem efeitos 
positivos, muito significativos de elevada magnitude sobre a qualidade 
do ar e o ambiente sonoro. Estes efeitos saem reforçados pelo 
obj ectivo de assegurar, sempre que possível, a continuidade das 
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Recomendações 

- Nos espaços verdes deve favorecer a 
util ização de espécies vegeta is reg ionais. Na 
envolvente das vias de comunicação devem 
ser instaladas espécies com elevada 
densidade vegetal e de foi h a persistente de 
modo a aumentar o seu poder enquanto 
barre ira acústica . 

- A selecção de espécies vegetais junto a 
edifícios deve promover os ganhos solares 
energéticos, no Inverno, e o ensombramento 
no Verão. 
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Diminuir a 
emissão de 
poluentes 
atmosféricos. 

Diminuir e 
prevenir a 
exposição da 
população a níveis 
de ruído 
superiores aos 
limites legais 
estabelecidos. 

várias componentes da Estrutura Ecológica qual ificando o espaço 
público e contribuindo para a melhoria do Ambiente Urbano. 

- O PU inclui a instalação de circuitos cicláv eis e o aumento da 
dimensão e a qualidade dos circuitos pedonais (p. e. entre a rotunda 
de Alcântara e a zona ribeirinha e ao longo dos arruamentos urbanos 
na zona Sul do PU}. Esta opção favorece a circulação pedonal e a 
diminuição da utilização de veículo rodoviários, o que diminui a 
emissão de ruído e de poluentes. Efeito positivo, pouco significativo e 

de reduzida magnitude. 

- Construção de um novo arruamento, em alternativa à Rua do Arco 
Carvalhão. Este arruamento permite diminuir o tráfego rodovi ário ao 
longo da Rua Maria Pia e da R. do Arco Carvalhão, diminuindo assim a 
população exposta a níveis de ruído, não se prevendo a instalação de 
habi tações ao longo da nova via. Efeito posit ivo, signifi cati vo e de 
média magnitude. 

- O plano prevê o reforço do papel da Av. da Brasília na li gação entre a 
CRIL (Algés} e a circular Ceuta/Av . EUA, assumindo a Av. da Índia um 
carácter mais local, e retirando o trânsito do centro da Cidade. 

Esta opção possui um efeito muito posit ivo sobre a diminuição da 
circulação automóvel no centro da Cidade de Lisboa, situação que 
contribui para melhorar a qualidade do ambiente urbano na Cidade, 
especialmente a nível da qualidade do ar e do ambiente acústico . 

Efeito que ocorrerá a médio e longo prazo, sendo muito significativo e 
de média magnitude. 
A Av. da Índia passará a ter uma maior qual idade urbana e menores 
níveis de ruído e poluição. Efeito positivo, mas que se considera pouco 
significativo e de reduzida magnitude. 

- O PU permite a instalação de funções não 
residenciais em esp aços residenciais, essa 
utilização é condicionada à compatibilidade entre os 
usos, nomeadamente no que se refere à produção 
de ruldo e à libertação de fumos e cheiros. Embora 
estejam garantidas medidas de preventivas, esta 
solução constitui uma ameaça ao aumento dos 
níveis de ruído na área do PU, bem como a 
degradação da qualidade do ar. Efeito incerto, 
pouco significativo e de reduzida magnitude. 

- A proposta de novas vias na área a estruturar 
entre a R. Fradesso da Si lveira e Av. da Índia, 
contribui para aumentar os níveis sonoros na área, 

embora nesta zona seja especialmente relevante o 
ruído do Tráfego da Ponte 25 de Abri l , que 
condiciona fortemente a situação acústica actual. A 
introdução das medidas de minimização previstas 
no PU permitem reduzir os níveis sonoros na área 
embora se mantenha a situação de 
desconformidade (evidenciada pelos Mapas de 
Conflito}. Os efeitos resultantes da proposta do PU 
são neste caso negativos mas consideram-se pouco 
significativos, podendo ser ultrapassados pela 
adopção de medidas adequadas, como seja a 

CM. Lisboa 

Plano de Urbanização de Alcântara 

- Devem ser adoptadas medidas de controlo 
de velocidade ao longo dos arruamentos com 
carácter mais urbano, nomeadamente na 
Rua Maria Pia, R. Arco do Carvalhão e Av. da 
lndia, de modo a torna-las menos atractivas 
para o tráfego de passagem e diminuir a 
exposição da população a níveis elevados de 
ruído. De acordo com a bibliografia, a 
redução da velocidade de circulação dos 
veículos permitirá uma redução de 6 a 8 

dB(A} mantendo inalterado o volume de 

tráfego. 1 

Recomenda-se que, caso o tráfego 
rodoviário na Av . Infante Santo venha a ser 

reduzido, se possa aumentar a dimensão dos 
passeios e garantir o corredor verde ao 

longo da Av. 24 de Julho. 

- Nas áreas a estruturar onde se verifiquem 
níveis de ruído mais elevados reco menda-se 
que a distribuição funciona l nos edifícios 
projectados privilegie a local ização dos usos 
sensíveis (residencial} nas fachadas menos 
expostas ao ruído. 

'Instituto do Ambiente. 2004. O Ruído e a Cidade. Tradução e adaptação da publicação "Le bruit et la ville" - Ministere de I'Équipement et de L'Aménagement du Territoire, Janvler 1978 
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Medidas adoptadas no plano para garantir a concretização dos objectivos de sustentabilidade 

Objectivos 

Aumentar a 
uti lização de 
transportes 
públicos 
colectivos, em 
detrimento do 
transporte 
individual. 

Julho, 2011 

Acções do PU que 

Contribuem para o cumprimento do objectivo Podem condicionar o cumprimento do objectivo 

• As acções do plano incluem ajustes nos transportes públicos, 
favorecendo a mult imodalidade (p. e. através da reformulação das 
estações de caminho de ferro , da instalação do funicular entre as 
estações, de eixo de eléctricos, de percursos pedonais, etc.) . Estas 
acções contribuem para que a população utilize mais estes meios de 
transporte, em detrimento do veículo particular, o que contribu i para 
diminuir a emissão de poluentes e de ruído. Efeito positivo, muito 
significativo e de elevada magnitude. 

- As propostas do Plano seguem a fi losofia de dotação criteriosa de 
lugares de estacionamento de modo a desincentivar a utilização de 
transporte automóvel individual nas deslocações quotidianas (casa· 
emprego ; casa-escola e vice-versa) . São propostos cinco parques de 
estacionamento para utilização preferencial dos res identes . Estas 
propostas contribuem para incentivar a utilização dos transportes 
públ icos, que conjugadas com as restantes propostas (reforço da 
intermoda lidade e meios de transporte suaves) terão efeitos positivos, 
significati vos e de média magnitude. 

ordenamento e controlo de tráfego e o reforço do 
isolamento acústico das fachadas e caixi lharias dos 
edifícios existentes ou previstos. 
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Recomendações 

- Recomenda-se o reforço dos meios de 
fiscalização de estacionamento ilegal na 
área, com vista à manutenção de um espaço 
públi co ordenado e com quali dade. 
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VI.2.2. Resíduos 

- Diminui r a 
produção de 
resíduos. 

-Aumentar a 
fracção de 
materiais 
recolhidos para 
reciclagem 

Julho, 2011 

- A construção de novas estruturas, tais como a nova centra l 
ferroviária e o novo arruamento em alternativa à Rua do Arco 
Carvalhão, envolvem a produção de elevados volume de 
escavação e movimentação de terras, bem como a de materia is 
excedentários e resíduos. Estas situações possuem efeitos 
negativos sobre o consumo de recursos e a produção de 
resíduos, que se consideram pouco significativos e de reduzida 
magnitude, uma vez que são temporários, e porque a aplicação 
do regime jurídico de gestão de resíduos de construção e 
demolição promoverá a sua reutilização e reciclagem . 

- O regu lamento do plano condiciona a realização de demolições 
a uma vistoria prévia pelos serviços municipais competentes. 
Considera-se que, no âmbito desta vistoria, os técni cos poderão 

ava liar os materiais existentes de modo a defi nir medidas que 
promovam a triagem dos materiais, diminuam a produção de 
resíduos e aumentem a valorização dos materiais. Este efeito, 
embora incerto, considera-se positivo, significativo e de 
reduzida magnitude. 

W: \Processos\A007\01-Conteudo Tecmoo\0 1-Reictóno Ambienta I \A007-AAE-02-RA-04 \ A007- REL- RA- R04. doe 

- Embora o PU permita a instalação de funções não 
residenciais em es paços residenciais, essa uti lização 
é condicionada à compatibilidade entre os usos. O plano 
define, entre outros aspectos, que as actividades a 
instalar deverão ser compatíveis com a habitação 
nomeadamente no que se refere à produção de resíduos. 
Embora estejam garantidas medidas de preventivas, esta 
solução constituí uma ameaça ao aumento da produção 
de resíduos e das tipo logias produzidas. Efeito incerto, 

insignificativo e de reduzida magnitude, não se prevendo 
a instalação de actividades que promovam a produção de 
resíduos perigosos e tóx icos. 

- O aumento da atractividade do local e das acti vidades 
instaladas contribuirá para aumentar a produção de 
resíduos gerados. Efeito negativo, mas que se considera 
pouco significativo e de reduzida magnitude. 
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- Devem ser favorecida a adopção de 
medidas de gestão de resíduos que 
promovam a triagem dos materiais na fonte, 
aumentando a sua valorização. 

Deverão ser adoptadas medidas que 
garantam as demolições a efectuar na área 
do plano sejam efectuadas de forma gradual , 

de modo a diminui a produção de resíduos e 
a sua perigosidade, devendo favorecer-se a 

t riagem dos materiais na origem, a sua 
reuti lização e va lorização. 

- Deverá ser dada particu lar atenção à 
demolição de antigas unidades industriais e 
infra-estruturas desact ivadas, dado o 

potencial de existência de resíduos perigosos 
e contaminação dos solos . Para acautelar 
esta situação fo i sugerido um articu lado 
próprio a incluir no Regulamento . 
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VI.2.3. Energia 

os 1 - As medidas definidas para os espaços residenciais, 
nomeadamente no que se refere à profundidade dos ediffcios 

na 1 salvaguardam as condições de ventilação e insolação. Esta 

- Durante a fase de construção das acções previstas no 

plano ocorrerá um aumento do consumo de energia. 
Aumento este que é temporário, pouco significativo e de 

s tu s 
projectos, gestão e avaliação ambiental, Ida 

- A selecção de espécies vegetais junto a 

ediflcios deve promover os ganhos solares 
energéticos, no Inverno, e o ensombramento 

Racionalizar 

consumos 
energéticos 
área do Plano solução, indirectamente, contribui para diminuir os consumos I reduzida magnitude. Considera-se que estes efeitos I no Verão. 

energéticos associados ao conforto climático e à qualidade do ar serão compensados pelos ganhos energéticos que se 

Julho, 2011 

interior. Efeito positivo, significativo e de média magnitude. 

- As acções do plano incluem ajustes nos transportes públicos, 
favorecendo a multimodalidade ( . Estas acções contribuem 
para que a população utilize mais estes meios de transporte, em 
detrimento do veículo particular, o que contribui para rentabilizar 
o consumo de energia e de combustíveis fósseis, impacte 
positivo, significativo e de média magnitude. 

- O PU favorece os modos de locomoção suaves, por exemplo 
através da instalação de circuitos cicláveis e do aumento da 
dimensão e da qualidade dos circuitos pedonais. Esta opção 
favorece a circulação pedonal e a diminuição da utilização de 
veículo rodoviários, o que diminui o consumo de energia. Efeito 
positivo, pouco significativo e de reduzida magnitude. 

- Considera-se que a eficiência energética nos edifícios presentes 
na área do Plano será gradualmente melhorada devido à 
apl icação da certificação energética . Efeito positivo mas que não 
depende directamente das acções previstas no PU. 

W: ,Pra<es<;Os\A007\0I·Conteudo ié<nu:o\0 l•Relot6no Amb•en..,I\A007· AAE'·02·RA·04\A007·REL·RA·R04.doc 

prevêem para a fase de exploração das estruturas 
projectadas 
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VI.2.4. Paisagem 

Medidas adoptadas no plano para garantir a concretização dos objectivos de sustentabilidade 

Objectivos 

- Promover os 
valores 
paisagísticos e a 
reorganização dos 
espaços verdes. 

Julho, 2011 

Acções do PU que 

Contribuem para o cumprimento do objectivo Podem condicionar o cumprimento do objectivo 

- O Plano prevê a conservação da abertura dos sistemas de vistas 
existentes e definidos no PDM, considerando-se que são salvaguardados 
os va lores paisagísticos e preservado o interesse do local face à 

contemplação da paisagem do Vale do Tejo. Efeito positivo, significativo 
e de média magnitude, prevalecendo a médio/longo prazo. 

- O plano define a conservação e instalação de vários espaços verdes e 
canais arborizados o que contribui para garantir a qua lidade 
paisagística do local e para garantir boas condições ambientais. Esta 
opção possui efeitos muito posit ivos sobre a paisagem, reflectindo-se 
ainda sobre a qualidade de vida das populações e a qualidade do espaço 
urbano. Considerando-se uma opção com efeitos muito significativos e 
de elevada magnitude. 

- O plano define regras esped ficas no que se refere à construção dos 
edifkios e aos materiais e equipamentos instalados nas coberturas, 
que contribuem para garantir uma boa qual idade da paisagem urbana e 
previnem situações dissonantes. Efeito posi t ivo, significativo e de média 
magnitude. 

- O plano prevê o reforço do papel da Av. da Brasí lia na I ígação entre a 
CRIL (Algés) e a circular Ceuta/Av. EUA, assumindo a Av. da Índia u m 
carácter m ais local, e retirando o trânsito do centro da Cidade . 
Esta opção contribui para melhorar os espaços urbanos do centro da 
Cidade, e consequentemente a qual idade da paisagem, considerando-se 
que possui impactes muito significativos e de média magnitude, 
reflectindo-se para além dos limites do PUA. 

- O Plano prevê a dim inu ição do t ráfego rodoviário em alguns 

arruamentos urbanos, de modo a favorecer a sua qual idade urbana e 
utilização pela população. Estas acções, indirectamente, reflectem-se 
numa melhoria gradual da paisagem urbana nestes locais, efeito 
positivo, significativo e de reduzida magnitude. 

- Abate de árvo res para a construção da rotunda de 
Alcântara. Esta solução foi âmbito da avaliação de 
alternativas e soluções alternativas, que permitiu 
preservar alguns exemplares, de grande porte, no 
entanto será necessário abater alguns exemplares, 
mais próximos da rotunda. Efeito negativo, pouco 
significativo e de reduzida magnitude. 

- O plano prevê o reforço do papel da Av . da Brasfl ia 
na ligação entre a CRIL (Algés) e a circular Ceuta/Av. 
EUA. Esta opção impede a instalação de árvores na 
li gação da Av. de Brasflia coma Av. Infante Santo, 
interrompendo o corredor arborizado ao longo da 
marginal. Esta acção possuí efeitos loca is, sobre 
paisagem . Considerando-se pouco significativos e de 
reduzida magnitude. 

Co nstrução de um novo arruamento, em 
alternativa à Rua do Arco Carvalhão. Este arruamento 
será construído em áreas de enquadramento (espa ço 
orgânico ) diminuindo a disponibilidade de espaços 
verdes na área do plano . Apesar de terem sido 

seleccionadas as alternativas que envolvem menores 
movimentações de terras, dadas as características do 
local , prevê-se a instalação de muros de contenção e 

cortes no terreno, que diminuem a qual idade da 
paisagem local. Efeito negativo, significativo e de 
reduzida m agnitude . 

- O plano prevê a diminuição do estacionam ent o , 
como medida de diminuição da util ização de veiculas 
particulares. Esta opção pode incentivar, a curto e 
médio prazo, o estacionamento indevido e em segunda 
fila, promovendo a degradação da qual idade do espaço 
urbano. Efeito negativo, pouco significativo, incerto, de 
reduzida magnitude. 
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Recomendações 

- Recomenda-se que, caso o tráfego 
rodoviário na Av. Infante Santo venha a 
ser reduzido, se possa aumentar a 
dimensão dos passeios e garantir o 
corredor verde ao longo da Av. 24 de 
Julho. 

- Deverá favorecer-se a util ização de 
espécies vegetais autóctones e 
reg ionais nos canais arborizados e nos 
espaços verdes. 

Relatório Ambiental 

A-REL-01 



C. M. LISBOA s tu s 
Plano de Urbanização de Alcântara projectos, gestão e avaliação ambiental, Ida 

Medidas adoptadas no plano para garantir a concretização dos objectivos de sustentabilidade 

Acções do PU que 
Objectivos 

Contribuem para o cumprimento do objectivo Podem condicionar o cumprimento do objectivo 
Recomendações 

Promover os 
valores 
paisagísticos e a 
reorga nização dos 
espaços verdes. 

- Promover a 
recuperação de 
áreas degradadas. 

Julho, 2011 

- O PU inclui a instalação de circuitos cicláveis e o aumento da 
dimensão e a qualidade dos circuitos pedonais (p. e. entre a rotunda 
de Alcântara e a zona ribeirinha e ao longo dos arruamentos urbanos na 
zona Sul do PU). Esta opção melhora a qualidade do espaço urbano e da 
paisagem, efeito positivo, significativo e de reduzida magnitude. 

- O plano promove a instalação de vegetação ribeirinha, nos espaços 
verdes utilizados para o amortecimento, retenção e infiltração de águas 
pluviais, acompanhados por vegetação marginal que promova a fixação 
de metais pesados. Esta solução promove a diversificação e a qualidade 
da paisagem na área de intervenção, contribuindo para manter a 
memória dos ecossistemas ribeirinhos que outrora ocuparam o Vale de 
Alcântara . Solução positiva, significativa e de média magnitude. 

- O PU obriga à apreciação prévia, pelo núcleo res idente da estrutura 
consult iva do PDM, dos pedidos de inform ação prévia e de 
licenciam ento que envolvam, entre outros aspectos, obras em edifícios 
classificados, demolições de edifícios, obras em situações excepcionais e 
plano ou projectos em unidades operativas de planeamento e Gestão. 
Esta opção garante que as intervenções em locais com maior 
sensibilidade, ou que se possam reger por parâmetros que se desviem 
dos definidos nos instrumentos de gestão do terri tório em vigor, sejam 
previamente ponderadas e avaliadas pelas entidades competentes, o 
que con tri bui para gara ntir uma boa qual idade paisagística da área de 
intervenção . Efeito positivo, significativo e de média magnitude, 
reflecti ndo-se a médio e longo prazo . Esta opção assenta na apl icação do 
princípio da precaução, actuando antecipadamente à certeza da causa, e 
de prevenção, antecipando potenciai s causa e actuando no sentido de as 
eliminar ou minimizar os seus efeitos. 

- O plano permite a realização de demolições, em situações em que os 
edifícios se encontrem muito degradados ou constituam "uma intrusão 
arquitectónica, urbanística ou paisagística desqualificadora da imagem 
do conjunto urbano ou do local onde se insere". Esta opção contribui 
permitindo a eliminações de situações que promovam a degradação da 

qual idade paisagística dos espaços. Efeito que, apesar de indirecto, 
considera-se positivo, significativo e de média magnitude, 
reflectindo-se a médio e longo prazo. 
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VI.3 . RECURSOS NATURAIS 

VI.3.1. Recursos Hídricos 

Proteger e 
valorizar o meio 
hídrico 

Julho, 2011 

- O PU promove a infiltração de água no solo, amortece os 
caudais de cheia e diminui os riscos de ocorrência de inundações, 
o que aumenta a recarga dos aquíferos subt errâneos. Efeito 
posi t ivo, significativo e de média magnitude. Uma vez que 
grande parte da rede de drenagem é unitária, a instalação deste 
t ipo de si stemas favorece a gest ão adequada das águas pluviais, 
evitando a sua mistura com os efluent es residuais urba nos. 

- O plano condiciona a construção de novas caves a estudo 
hidrogeológico que, entre outros aspectos, aval ie a potencial 
afectação da drenagem natural no Vale de Alcântara, 
minimizando a afectação dos recursos hídri cos e dos riscos. 
Opção que se considera que possuí efeitos positivos, 
significativos e de média magnitude sobre o recursos hídricos. 

- O plano prevê a conservação e instalação de vários espaços 
verdes, permitindo a instalação de sistemas de 
amortecimento, retenção e infiltração de escorrências 
pluviais de superfície. Esta opção contribui para aumentar a 

infiltração de água no solo, favorecendo ainda a instalação de 
espécies características dos ecossistemas r ibeirinhos. Opção que 
contribui para favorecer e proteger os recursos hídricos, 
considerando-se uma opção com efeitos significativos e de média 

magnitude. 

- O plano promove a instalação de vegetação ribeirinha, nos 
espaços verdes utilizados para o amortecimento, retenção e 
infi ltração de águas pluviais, acompanhados por vegetação 
marginal que promova a fixação de metais pesados. Esta solução 
promove a conservação dos ecossistemas ribeirinhos, favorece o 
tratamento e a qualidade das águas drenadas para as áreas de 
infiltração. Solução positiva, significativa e de reduzida 
magnitude. 
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- Caso sej am implementados os espaços de retenção e 

infiltração de águas pluviais permitidos em Jardins 
Urba nos, estes podem afectar a qualidade dos recursos 
hídricos, uma vez que as águas pluviais, especial mente 
as drenadas ao longo das vias de comunicação·, poderão 
representar uma ameaça à qual idade dos recursos 
hídricos. Impacte incertos, podendo assumi r contornos 
significativos de média magnitude. 

- O arrastamento e acumulação de sedimentos para as 
bacias de retenção e infi ltração de águas pluviais em 
Jardins Urbanos, caso estas sej am implementadas, 
podem promover a co lmat ação dos sistemas. No caso de 
os locais não serem submetidos à devida manutenção, 
poderão transformar-se em espaços degradados, com 

acumulação de resíduos, ocorrendo o inverso da situação 
planeada para o local . 

- Construção de um novo arruamento, em alternati va 

à Rua do Arco Carval hão. Este arruamento será 
construído em áreas de enquadramento, di minuindo a 
disponibilidade de espaços verdes na área do plano, e a 
infiltração de água no solo. Efeito negativo, sign ificativo e 
de reduz ida magnitude. 
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Garanti r a manutenção adequada e 
frequente das locais de amorteci mento, 
retenção e infi lt ração de águas pluviais que 
eventualmente venham a ser construídos. 

Deverá favorecer-se a util ização de 
pavimentos porosos, que promovam a 
infi ltração de água no solo 

- Deverão ser avali adas as condições de 
salubridade nos locais de retenção e 
infi lt ração de águas pluviais no solo, de 
modo a garanti r o bom est ado da ág ua e dos 
ecossistemas associados . 
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Diminuir os 
consumos de água 
na área do Plano 

Julho, 2011 

- O PU recomenda a adopção, nos espaços verdes privados a 
salvaguardar, de sistemas de armazenamento das águas pluviais 
para posterior reutil ização em rega e lavagem de pavimentos . 
Estas soluções contribuem para diminuir os consumos de água 
potável, possuindo efeitos positivos, mas pouco significativos e 
de reduzida magnitude. 
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- O amento dos espaços verdes na área do PU também 
aumenta as necessidades hldricas na área do plano, 
aumentando os consumos de água. Efeito negativo, mas 
que se considera pouco significativo e de reduzida 
magnitude. 

105 

s tu s 
projectos, gestão e avaliação ambiental, Ida 

- Deverá promover-se a reutilização das 
águas pluviais por exemplo na rega de 
espaços verdes e na lavagem de 
pavimentos. 

- Deverá ser favo reei da a rega de espaços 
verdes com águas tratadas, por exemplo 
resultantes da ETAR de Alcântara, desde que 
não afecte o estado de conservação dos 
recursos hídricos. 

Deverá favorecer-se a util ização de 
espécies vegeta is com reduz idas exigências 
hídricas. 

- Nos novos edifícios a construir ou a 
remodelar deve ser avaliada uma eventual 
reutilização das águas pluviais, drenadas na 
cobertura e em áreas impermeabilizadas, em 
usos domésticos que não exijam água 
potável. 

Relatório Ambiental 
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VI.3.2. Espaços verdes e biodiversidade 

Conservar e 
valorizar a 
biodiversidade. 

Julho, 2011 

- O plano define a conservação e instalação de vários e.spaços 
v erdes e corredores arborizados, soluções que contribuem para 
a co nservação da biodiversidade. Os corredores arborizados 
favorecem a conectividade entre espaços verdes e ecossistemas 
diferentes (p. e. parque floresta l , zona ribe irinhas e j ardins 
urbanos), o que contribu i para a continuidade natural e para a 
conservação dos valores naturais. As opções do PU incluem a 
conservação de uma elevada diversificação de espaços verdes, o 
que permite a conservação de ecossistemas diferentes e favorece 
a co nservação dos valores naturais e da biodiversidade, efeito 
positivo, significativo e de média magnitude. 

- O plano promove a instalação de vegetação r ibeirinha, nos 
espaços verdes utilizados para o amortecimento , retenção e 
infiltração de águas pluviais, acompanhados por vegetação 
margina l que promova a fi xação de metais pesados. Esta solução 
promove a diversificação e a conservação dos va lores naturais e 

da biodiversidade. Solução positi va, significativa e de média 
magnitude. 

W: \Processos\A007\01-Conteudo Tecmoo\0 1-Reictóno Ambienta I \A007-AAE-02-RA-04 \ A007- REL- RA- R04. doe 

- Construção de um novo arruamento, em alternativa 
à Rua do Arco Carvalhão. Este arruam ento será 
construído em áreas de enquadramento, espaço 
orgânico, diminuindo a disponibilidade de espaços verdes 
na área do plano. Esta acção não favorece a conservação 
da biodiversidade nem dos va lores naturais. Efeito 
negativo, significativo e de média magni tude. 

106 

CM. Lisboa 

Plano de Urbanização de Alcântara 

- Deve ser pri vi legiada a util ização de 
espécies vegetais regionais e autóctones, em 
detri mentos de espécies exóticas. 

- Nos projectos de paisagismo a desenvolver 
para a área deverá acautelar-se a propensão 
de determinadas espécies à indução de 
reacções alérgicas . Estas espécies deverão 
ser evitadas. 

- Deve garantir-se o controlo e eliminação de 
espécies infestantes. 

Devem ser adoptadas medidas que 
promovam a conservação das hortas 
existentes na área do PU, promovendo os 
valores naturais e os ecossistemas 
associados. 

Relatório Ambiental 
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Definir e delimitar 
a Estrutura 
Eco lógica 
Municipal (EEM). 

Evitar a 
fragmentação dos 
espaços naturais 

Julho, 2011 

- O Plano prevê a diminuição do tráfego rodoviário em alguns 
arruamentos urbanos, de modo a favorecer a sua qualidade 
urbana e utilização pela população. Estas acções, indirectamente, 
reflectem-se numa melhoria gradual dos espaços verdes 
envolventes, efeito positivo, pouco significativo e de reduzida 
magnitude. 

W: ,Pra<es<;Os\A007\0I·Conteudo ié<nu:o\0 l•Relot6no Amb•en..,I\A007· AAE'·02·RA-04\A007-REL-RA-R04.doc 

- O reforço da ligação rodoviária da Av. de Brasfli a à Av. 
do Infante Santo impede a instalação de um corredor 
arborizado com continuidade ao longo da marginal com 
e da Av 24 de Julho . Esta acção possui efeitos sobre a 
continuidade vegetal e os corredores ecológicos. 
Considerando-se que possui impactes significativos e de 
média magnitude. Foram avaliadas várias altern ati vas de 
organização do tráfego rodoviário, de modo a permitir 
aumentar a dimensão do passeio e a instalação de 
elementos vegetais, no entanto, e face às limi tações de 
espaço, teve que se seleccionar entre a opções de 
manter um segundo anel de diminuição do t ráfego ao 

centro da Cidade de Lisboa e a continuidade do corredor 
arborizado (ver anál ise de alternativas apresentada no 
Quadro V.ll, pag. 71) . 

Foram analisadas vanas alternativas de 
implementação da rotunda de Alcântara de modo a 
minimizar o abate de espécies vegeta is arbóreas. Das 
alternativas estudadas foi possível evitar o abate dos 
exemplares arbóreos de grande porte (plátanos) 
existentes na Avenida de Ceuta, no entanto a construção 
da rotunda e da estação de caminho-de-ferro obriga ao 
abate das árvores presentes junto à Rua da Costa e 
junto à Rua de Oliveira Miguéns. Esta acção possui 
efeitos negativos sobre a biodiversidade, atenuando o 
corredor arborizado que acompanha a Av. de Ceuta, 
sendo negativo, significativo e de média magnitude, 

sendo minimizado pelo facto das opções de estruturação 
do tráfego, que se pretende implementar, favorecendo a 
qualidade dos espaços urbanos do Vale de Alcântara e, 
indirectamente, da Cidade. 
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Recomenda-se que, caso o tráfego 
rodoviário na Av. Infante Santo venha a ser 
reduzido, se possa aumentar a dimensão dos 
passeios e a garantir o corredor verde ao 
longo da Av. 24 de Julho. 
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VI.3.3. Riscos, ambientais e tecnológicos 

Diminuir os riscos 

Julho, 2011 

- O plano impede a util ização de revestimentos de fibrocimento, o 
que contribui para minimizar os riscos sobre a saúde humana 
associada ao manuseamento deste materi al. Esta solução possui 
efeitos posit ivos, sobre a minimização de riscos, considerandos 
significativos de média magnitude. 

- O plano condiciona a construção de novas caves a estudo 
hidrogeológico que, entre outros aspectos, ava lie os riscos 
associados. Esta opção garante a minimização dos riscos 
associados a este t ipo de construções, contribu indo para 
melhorar as condições de segurança, na área de PU. Efeito 
posi t ivo, significativo e de média magnitude. 

- O plano define a conservação e instalação de vários espaços 
verdes, permitindo a instalação de sistemas de 
amortecimento, retenção e infiltração de escorrências 
pluviais de superfície nos Jardins Urbanos. Esta opção contribu i 
para aumentar a infiltração de água no solo, contribuindo para 

diminuir/atenuar os riscos de ocorrência de cheias bem como 
para minimizar as suas consequências. Opção que com efeitos 
positivos, significativos e de média magnitude. 

- O Plano condiciona a ocupação do subsolo, quer por ediffcios 
quer por infra-estruturas, em áreas vulneráveis às inundações, a 
um estudo hidrogeológico, geológico e geotécnico a 
submeter à apreciação do LNEC. Nesta situação garante-se que 
não são agravadas as situações de vulnerabilidade, garanti ndo a 
segurança de pessoas e bens e a protecção fu ncional dos 
ecossistemas. Considera-se que esta opção terá efeitos posit ivos, 
significativos e de média magnitude. 

- O Plano prevê a diminuição do tráfego rodoviário em alguns 
arruamentos urbanos, de modo a favorecer a sua qualidade 
urbana e uti lização pela população. Estas acções, indirectamente, 

W: \Processos\A007\01-Conteudo Tecmoo\0 1-Reictóno Ambienta I \A007-AAE-02-RA-04 \ A007- REL- RA- R04. doe 

- Construção de um novo arruamento, em alternati va 
à Rua do Arco Carvalhão. Este arruamento será 
construído em áreas de enquadramento, di minuindo a 
disponibilidade de espaços verdes, e em áreas com 
vertentes abruptas, podendo aumentar os riscos de 
instabi lidade das vertentes . Solução que possuí efeitos 
incertos, negativos, de reduzida magnitude, sendo 
minimizados por se considerar que o projecto de 
execução do arruamento garante a estabil ização das 

vertentes intervencionadas. 

- As zonas de retenção de águas pluviais, caso 
sejam executadas, poderão contri bui r para acumular 
poluentes, por exemplo hidrocarbonetos, resu ltantes do 
elevado flu xo rodoviário existentes na área do plano, 
constituindo um potencial ri sco de contaminação dos 
recursos hfdricos superficiais e subterrâneos. Efeito 

negativo, incerto, significativo e de média magni tude. 

- As águas pluviais, especialmente quando resu ltam de 
episódios de precipitação intensa, arrastam um elevado 
volume de sól idos. Esta situação poderá condicionar o 

funcionamento das bacias de retenção que 
eventualmente se venham a constru ir, provocando a sua 
colmatação, o que requer uma manutenção atenta . 
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O projecto de execução do novo 
arruamento, deverá garantir a estabilidade 
das vertentes intervencionadas. 

- Deverá ser garantida a qualidade da água 
e as condições de salubridade nos espaços 
de amortecimento, retenção e infi ltração das 
escorrências pluviais. 

- Devem ser adoptadas medidas de contro lo 
e limitação da velocidade rodoviária nos 
arruamentos urbanos. 

- Devem ser adoptadas medidas que evitem 
o desrespeito das regras de trânsito, p. e. 
estacionamento indevido, situações que 
aumentam os riscos de acidentes de tráfego 
e de atropelamento . 

- Recomenda-se que, nas bacias de retenção 
sejam implementados disposit ivos que 
favoreçam a remoção de hidrocarbonetos e 
das areias, evitando o seu arrastamento 
para as linhas de água. Estas áreas devem 
ser limpas com frequência adequada de 
modo a evitar a sua col matação e a 
diminuíç.ão da capacidade de 
armazenamento. 

- Recomenda-se que seja desenvolvido um 

plano de monitorização da estabilidade das 
vertentes que permita identi ficar 
atempadamente a possibilidade de 
acidentes/incidentes. Este plano deverá 
contemplar uma verificação periódica das 
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Diminuir os ri scos 

Julho, 2011 

reflectem-se numa melhoria gradual da qualidade do espaço 
urbano, diminuindo potenciais riscos de atropelamento e de 
acidentes rodoviários, efeito positivo, pouco significativo e de 
reduzida magnitude. 

- A construção e alteração da ocupação do solo em área 
identificadas com riscos são condicionadas a estudos prévios que 
garantam a sua viabilidade, sem afectar a segurança de pessoas 
e bens. Esta opção contribui para minimiz.ar os riscos e perigos 
na área do plano, considerando-se um efeito positivo, de média 
magnitude. 

- O plano promove a instalação de vegetação ribeirinha, nos 
espaços verdes utilizados para o amortecimento, retenção e 
infiltração de águas pluviais, acompanhados por vegetação 
marginal que promova a fixação de metais pesados. A fixação de 
metais pesados pelas plantas contribui para diminuir os ri scos 
associados a potenciais contaminações dos recursos hídricos. 
Solução positiva, significativa e de reduzida magnitude. 

- O plano permite a realização de demolições, em situações em 
que os edifícios constituam ameaças para a segurança de 

pessoas e bens. Esta opção garante a minimização dos riscos de 
desmoronamento de edifícios, aumentando as condições de 
segurança dentro da área do Plano. Efeito com consequências 
positivas, significativas e de média magnitude. 

- Associados à bacias de retenção propõem-se ainda a criação de 
percursos pedonais e ciclovias, situação que aumenta a 
disponibilidade de área de uti lização co lectiva para a população, 
bem como favorece a prática de acti vidades de ar livre, o que se 

reflecte no aumento da qualidade de vida da população res idente, 
considerando-se que poderá ajudar a prevenir riscos de saúde 
associados ao sedentarismo da população. Efeito positivo, 
incerto, pouco significativo e de reduzida magnitude. 

- O aumento da atractividade do local contribui para valorizar o 
edificado, para garantir a sua manutenção e evitar a presença de 
edifícios devolutos e em mau estado de conservação . Esta 
solução, indirectamente, contri bui para diminuir os riscos de 
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condições das vertentes, devendo as 
verificações ser reforçadas no âmbito das 
intervenções que se desenvolvam na área, 
nomeadamente nos projectos previstos que 
foram alvo de Avaliação de Impacte 
Ambiental. 
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Julho, 2011 

ocorrências de incêndios urbanos, de desmoronamento de 
edifícios, bem como a acumulação de focos de degradação 
social . Efeito positivo, significativo e de reduzida magnitude . 

W: \Processos\A007\01-Conteudo Tecmoo\0 1-Reictóno Ambienta I \A007-AAE-02-RA-04 \ A007- REL- RA- R04. doe 
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Vl.4. DINÂMICA URBANA E TERRITORIAL 

VI.4.1. Mobilidade e infra-estruturas viárias 

-Aumentar a 
utilização dos 
tra nsportes 
públicos 

- Melhorar a 
mobilidade e 
acessibi lidade 

Julho, 2011 

-As acções do plano incluem ajustes nos transportes públicos, 
favorecendo a multimodalidade (p. e. através da reformulação 
das estações de caminho de ferro, da instalação do funicular 
entre as estações, de eixo de eléctricos, de percursos pedonais, 
etc.). Estas acções contribuem para que a população utilize mais 
estes meios de transporte, em detrimento do veículo particular, o 
que contribui para melhorar a qualidade do espaço urbano no 
Vale de Alcântara e na Cidade em geral . Efeito positivo, muito 
significativo e de elevada magnitude. 

- Construção de um novo arruamento, em alternativa à Rua 
do Arco Carvalhão . Este arruamento permitirá dimi nuir o tráfego 
na Rua Maria Pia e na Rua do Arco Carvalhão, promovendo uma 
ligação mais rápida entre a Av . de Ceuta e o Viaduto Eng. Duarte 
Pacheco. Esta solução favorece a velocidade de atravessamento 
do Vale e a mobilidade nos espaços urbanos, em que o tráfego é 
diminuído. Efeito positivo, significativo e de média magnitude. 

- O plano prevê o reforço do papel da Av. da Brasflia na 
ligação entre a CRIL (Algés) e a circula r Ceuta/ Av. EUA, 
assumindo a Av. da Índia um carácter mais local , e retirando o 
trânsito do centro da Cidade . 

Esta opção possui um efeito muito positivo sobre a diminuição da 
ci rculação automóvel no centro de Lisboa, situação que contribui 

para melhorar a mobilidade na Cidade. Efeito que ocorrerá a 
médio e longo prazo, sendo muito significativo e de média 
magnitude. 

Promove uma maior utilização urbana da Av . da Í ndia, que se 
considera que passará a ter uma maior qual idade urbana e 
menores congestionamentos, prevendo-se também a melhoria da 
mobilidade ao longo deste arruamento. Efeito positivo, mas que 
se considera pouco significativo e de reduzida magnitude. 

W: ,Pra<es<;Os\A007\0I·Conteudo ié<nu:o\0 l•Relot6no Amb•en!oli\A007· AAE'·02·RA-04\A007-REL-RA-R04.doc 

- Embora o PU permita a instalação de funções não 
residenciais em espaços residenciais , essa utilização 
é condicionada à compatibilidade entre os usos. O plano 
define, entre outros aspectos, que as actividades a 
instalar deverão ser compatíveis com a habitação 

nomeadamente no que se refere à perturbação das 
condições de trânsito ou de estacionamento . Embora 
estejam garantidas medidas de preventivas, esta solução 
constitui uma potencial ameaça à mobil idade e 
acessibilidade da população residente. Efeito incerto, 
pouco significat ivo e de reduzida magnitude. 

- O PU prevê a instalação espaços centrais destinados 
à dinamização económica e social da área urbana. Estas 
áreas poderão aumentar a afl uência de pe.ssoas ao Vale 

de Alcântara, situação que poderá represe ntar uma 
ameaça à mobilidade no local. Efeito incerto, indirecto, 
insignificativo e de reduzida magnitude, sendo atenuado 
pela melhoria do tráfego rodoviário que se prevê que 
ocorra com as opções definidas pelo plano a nível de 
acessibilidades. 
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- Deverá favorecer-se a implementação de 
títulos de viagem comuns aos diferentes 
tipos de transportes públ icos . 

- Deverá ser garantido o cumprimento das 
regras de trânsito, de modo a evitar 
situações de estacionamento indevido, que 
aumentam o congestionamento de tráfego, e 
diminuem a mobi lidade e a qual idade do 
espaço público. 
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- Reformulação da organização do tráfego rodoviário no 
cruzamento de Alcântara, favorecendo ao acesso às vias de Meia 
encosta, construção de uma rotunda Esta nova organização do 
tráfego rodoviário permit irá : 

. melhorar o acesso aos espaços localizados a poente da Av. de 
Ceuta, favorecendo especialmente o bairro do Alvito, isolado pela 
construção da ponte e via férrea . Efeito positivo, significativo e 
de média magnitude. 

, melhorar a coesão urbana da área do Plano, atenuando o efeito 
barreira criado pela Av. de Ceuta e favorecendo a circu lação e 
co nectividade entre as duas encostas do Vale de Alcântara . Efeito 
positivo, significativo e de média magnitude. 

- As acções do plano incluem ajustes nos transportes públicos, 
favorecendo a mult imodalidade . Estas acções contribuem para 
que a população utilize mais estes meios de transporte, em 
detrimento do veículo particular, o que contribu i para diminuir a o 
tráfego rodoviário e aumentar a mobilidade, em Alcântara e no 
centro da Cidade. Efeito positivo, muito significativo e de elevada 
magnitude. 

- O plano remete as norm as aplicáveis à acessibilidade 
(arruamentos e vias públicas) para a regulamentação de geral , o 
que permitirá garantir a aplicação das normas e regulamentos 
gerais para assegurar a circulação rodoviária e, em especial, de 
veículos de socorro e emergências . Efeito que se considera 
positivo, mas pouco significativo e de reduzida magnitude . 

- O PU prevê a instalação espaços centrais destinados à 
dinamização económica e social da área urbana. Estas áreas 

contribuem para promover a dinamização do Vale de Alcântara , 
diversificando a oferta de equipamentos e infra-estruturas, 

dimi nuindo assim as necessidades de deslocação da população 
residente para aceder aos equipamentos que se venham a 
instalar. Efeito positivo, indi recto, pouco significativo e de 
reduzida magnitude. 

W: \Processos\A007\01-Conteudo Tecmoo\0 1-Reictóno Ambienta I \A007-AAE-02-RA-04 \ A007- REL- RA- R04. doe 

- O plano prevê a diminuição do estacionamento, como 
medida de diminuição da ut i lização de veículos 
particulares. Esta opção pode incentivar, a curto e médio 
prazo, o estacionamento indevido e em segunda fila, 
promovendo potenciais situações de congesti onamento 
de tráfego . Efeito negativo, pouco signi ficati vo, incerto, 
de reduzida magnitude. 

112 

CM. Lisboa 

Plano de Urbanização de Alcântara 

Relatório Ambiental 

A-REL-01 



C. M. LISBOA 

Plano de Urbanização de Alcântara 

Julho, 2011 

- O PU inclui a instalação de circuitos cicláveis e o aumento da 
dimensão e a qual idade dos circuitos pedonais (p. e. entre a 
rotunda de Alcântara e a zona ribeirinha e ao longo dos 
arruamentos urbanos na zona Sul). Esta opção favorece a 
circulação pedonal e a diminuição da utilização de vefculos 
motorizados, o que favorece a mobilidade, especialmente em 
distâncias curtas. Efeito positivo, pouso significativo e de 
reduzida magnitude. 

• As novas acessibilidades rodo-ferroviárias à área portuária, 
contribuem para a melhoria da acessibilidade e mobilidade por 
redução dos pontos de con fl ito entre o tráfego afluente a esta 
área e os restantes fl uxos de tráfego. 
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VI.4.2. Uso e ocupação do solo 

Medidas adoptadas no plano para garantir a concretização dos objectivos de sustentabilidade 

Objectivos 

- Favorecer a 
Coesão Urbana. 

Julho, 2011 

Acções do PU que: 

Contribuem para o cumprimento do objectivo Podem condicionar o cumprimento do objectivo 

- O plano permite a realização de demolições, em situações em que os I - As intervenções nos bens de valor patri monial 
edifkios constituam ameaças para a segurança de pessoas e bens. Esta opção elevado limitam-se a obras de conservação, e nos bens 
garante a minimização dos riscos de desmoronamento de edifícios e permite 
a substituição das edificações, quando necessário, o que promove uma boa 
qualidade dos espaços urbanos e favorece a coesão urbana. Efeito que, 
apesar de indirecto, considera-se positivo, significativo e de média 
magnitude, reflectindo-se a médio e longo prazo . 

- O plano prevê o reforço do papel da Av da Brasí lia na ligação entre a CRIL 
(Algés) e a circular Ceuta/Av. EUA, assumindo a Av. da Índia um carácter 
mais local. O plano prevê ainda a construção de um novo arruamento, em 
alternativa à Rua do Arco Carvalhão, diminuindo o tráfego na Rua Maria Pia e 
na Rua do Arco Carvalhão, que passam a assumi r um carácter mais urbano . 
Estas soluções, para além de favorecerem a qualidade do espaço urbano na 
área do PU, reflectem-se na qualidade urbana do centro da Cidade, pela 
diminuição do tráfego rodoviário. Opções que possuem efeitos muito 
significativos e de elevada magnitude, reflectindo-se a médio e longo prazo . 

- O Plano prevê a diminuição do tráfego rodoviário em alguns 
arruamentos urbanos, de modo a favorecer a sua qual idade urbana e 
utilização pela população. Estas acções, indirectamente, reflectem-se numa 
melhoria gradual da qualidade do espaço urbano, favorecendo a coesão 

urbana, efeito positivo, pouco significativo e de reduzida magnitude. Situação 
que se reflecte também no centro da Cidade. 

- O PU incluí a instalação de circuitos cicláveis, o aumento da dimensão e a 
qualidade dos circuitos pedonais e a instalação de espaços verdes . Estas 
opções favorecem a qualidade do espaço urbano, tornando-o mais atractivo 
Efeito positivo, pouco significativo e de reduz ida magnitude. 

- O plano prevê a instalação de parques de estacionamento, total ou 
parcialmente reservados a residentes, situação que aumenta a 

atractividade do local, aumentando a fixação de população residente e a 
coesão do espaço urbano. Efeito positivo, significativo e de média magnitude. 
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de elevado valor patrimonial relevante são submetidas 
a parecer pela entidade consultiva . 

Estas soluções podem dificultar e alongar o processo 
de licenciamento das intervenções, o que poderá 
desincentivar o investimento e diminuir a atractividade 
do local, condicionado a recuperação de ediffcios 
devolutos e em mau estado de conservação . Esta 
solução poderá ter efeitos negativos, mas pouco 
significativos e de reduzida magnitude, que se 
considera serem limitados a curto e médio prazo, pois 
no geral as intervenções propostas contribuem para 
melhorar a qualidade do local o que indirectamente 
valoriza o espaço e atraia investimentos contribuindo 
para a reabilitação e recuperação dos espaços 
degradados e para a coesão urbana do território. 
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VI.4.3. Infra-estruturas e equipamentos 

Aumentar a 
cobertura da rede 
de drenagem e 
tratamento de 
águas residuais. 

I nstalar 
equipamentos e 
infra-estruturas 
que promovam a 
dinamização da 
área 
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- Já existem objectivos municipais que permitem reestruturar as 
infra-estruturas de saneamento, em especial das redes unitárias 
e do caneiro de Alcântara. Efeito positivo mas que não depende 
directamente do PUA. 

- O PU prevê a instalação espaços centrais destinados à 
dinamização económica e social da área urbana Estas áreas 
contribuem para promover a dinamização do Va le de Alcântara, 
promovendo a diversificação da oferta de equipamentos e 
infra-estruturas. Efeito positivo, significativo e de média 
magnitude. 

- O plano prevê a instalação de parques de estacionamento, 
tota l ou parcialmente r eservados a resident es, situação que 
aumenta a atractividade do local, aumentando a fixação de 
população residente e a coesão do espaço urbano. Efeito positivo, 
significativo e de média magnitude. 

- As melhorias propostas para a mobi lidade e acessibilidade da 
área portuária, reforçam o papel do Porto de Lisboa enquanto 
infra-estrutura relevante geradora de valor para a economia da 
cidade e da região, nas vertentes carga e turismo. 
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- A lim itação do estacionam ent o poderá tornar-se 
repulsiva para algumas actividades económicas. Efeito 
que se considera que será minimizado pelas redes de 
transportes públi cos, sendo incerto, temporário, pouco 
significativo e de reduzida magnitude. 
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VI. S. PATRIMÓNIO 

VI.S.l. Património cultural 

- Conhecer, 
salvaguardar e 
valorizar os 
imóveis e sftios de 
interesse 
patrimonial. 
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- O PU obriga à apreciação prévia, pelo núcleo residente da 
estrutura consultiva do PDM, os pedidos de informação prévia 
e de licenciamento que envolvam, entre outros aspectos, obras 
em ediffcios classificados, demolições de edificios e obras em 
situações excepcionais. Esta opção garante que as intervenções 
em edificios com maior sensibilidade e interesse patrimonial são 
ponderadas e avaliadas pelas entidades competentes, o que 
contribui para a protecção e valorização dos bens culturais. 

Efeito positivo, muito significativo e de média magnitude, 
reflectindo-se a médio e longo prazo. Esta opção assenta na 
apl icação do princípio da precaução, actuando antecipadamente à 
certeza da causa, e de prevenção, antecipando potenciais causas 
e actuando no sentido de as el iminar ou minimizar os seus 
efeitos. 

- As intervenções nos bens patrimoniais classificados ou em 
vias de classificação ficam sujeitas ao parecer vinculativo e ao 
acompanhamento da administração do património cu ltural 

competente, nos termos da legislação aplicável, pelo que se 
considera assegurada a sua salvaguarda. As intervenções nos 

restantes bens patrimoniais identificados carecem sempre de 
parecer e vistoria prévia condicionando-se as intervenções ao 
disposto no referido parecer, garantindo a salvaguarda dos 
valores essenciais da arquitectura original. Solução que contribu i 
para a preservação dos valores cu ltura is presentes na área do 

plano . Efeito positivo, muito significativo e de méd ia magnitude, 
reflectindo-se a médio e longo prazo e contribuindo para a 
valorização da área de intervenção e da Cidade em geral, por 
aumentar a variedade e oferta de locais com interesse cultural o 
que, indirectamente, se reflecte positivamente noutros factores 
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- A imposição de restrições às intervenções sobre os 
bens patrimoniais dificulta e alonga o processo de 
licenciamento das intervenções, o que desincentiva o 
investimento e poderá condicionar a recuperação de 
edificios devolutos e em mau estado de conservação . 
Esta solução poderá ter efeitos negativos, mas pouco 
significativos e de reduzida magnitude, que se 
considera serem limitados a curto e médio prazo. No 
geral , as intervenções propostas contri buem para 
melhorar a qualidade do local o que, indirectamente, 
va loriza o espaço e atrai investimentos contribu indo para 
a reabi litação e recuperação dos espaços degradados. 

- O plano prevê algumas obras de construção com 
dimensão significativa e elevados volu mes de 
escavação . Durante a fase de construção são produzidas 
vibrações que poderão afectar o estado de conservação 
dos edifícios envolventes. Este efeito, é negativo e 
incerto, podendo ser minimizado pela adopção de 
métodos construtivos adequados ao local de intervenção. 
A gravidade das consequências depende do valor 
patrimonial dos edifícios afect.ados e do grau de 
afectação. 
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- Antes do início de construção das obras 
previstas na área do plano, deve avaliar-se o 
estado de conservação das estruturas 
edificadas envolventes, e adequar os 
métodos construtivos de modo a minimizar a 
sua afectação. 

- Durante a fase de construção das obras 
previstas no Plano deve garantir-se a 
monitorização do estado de conservação dos 
edifícios envolventes, adoptando as medias 
adequadas com vista à sua conservação. 
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como o turismo e a população. 

- As intervenções que envolvam a movimentação do solo em 

zonas de potencial valor arqueológico são submetidos a 
parecer prévio da entidade consult iva, no sentido de garantir a 
adopção de medidas que promovam a protecção de valores 
arqueológicos que possam existir no local. Por outro lado, o plano 
prevê a disponibilização de informações e estudos existentes, 
pelo município, favorecendo a colaboração com os proprietários e 
promotores. Considera-se que este procedimento favorece a 
protecção dos valores culturais e a colaboração entre os 
diferentes intervenientes. Efeito que se considera positivo, 
significativo e de média magnitude. 

- O plano permite a realização de demolições, em situações em 
que os edifícios se encontrem muito degradados, que coloquem 
em risco a segurança de pessoas e bens ou que constituam " uma 
intrusão arquitectónica, urbanística ou paisagística 
desqual ificadora da imagem do conjunto urbano ou do local onde 
se insere". Esta opção contribu i para a eliminação de situações 
que promovam a degradação da qualidade do edificado, ou que 
constituam ameaças para os valores patrimoniais envolventes . O 
plano define que a demolição é condicionada a vistoria de 

técnicos municipais e a situações em que a sua recuperação não 
sej a viável , pelo que se considera que é assegurada a 
conservação dos valores patrimoniais re levantes . Considera-se 
que esta opção possui efeitos posit ivos, muito significativos e 
de média magnitude sobre o património cultural, reflectindo-se 
a médio e longo prazo. 

- As soluções apresentadas no plano visam diminuir o tráfego 
rodoviário no centro da Cidade o que, indirectamente, diminui 
a emissão de vibrações e de poluentes, diminuído também a 

agressão sobre os edifícios. Efeito positivo, pouco significativo e 
de reduzida magnitude. 
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VI.6. SÍNTESE DA AVALIAÇÃO AMBIENTAL 

No Quadro Vl.l apresenta-se um quadro síntese com a tendência de evolução dos critérios de 

avaliação e dos objectivos de sustentabilidade, com a implementação do Plano e na sua ausência . 

Quadro VI.l. Tendências de evol'ução, com e sem o PUA 

FCD Critérios Objectivos de sustentabilidade Tendência de evolução 
de avaliação 

Actual Com o PUA 

Ambiente Qualidade do ar • Diminuir a emissão de poluentes atmosféricos. ----t( ii* Urbano e ruído Diminuir a exposição da população a níveis elevados • ---ti+ ambiental de ruído ambiental. ti* 
• Aumentar a utilização de transportes públicos ---ti+ ti* 

colectivos, em detrimento do transporte individual. 

Resíduos • Diminuir a produção de resíduos • 
~ -t** . Aumentar a fracção de materiais recolhidos para 

reciclagem. ~ -i 
Energia • Racionalizar os consumos energéticos na área do -( ii Plano. 

Paisagem • Promover os valores paisagísticos e a reorganização 
L iii dos espaços verdes. 

• Promover a recuperação de áreas degradadas . L ii 
Recursos Recursos hídricos • Proteger e valorizar o meio hídrico. l iii Naturais 

• Diminuir os consumos de água na área do Plano. - i 
Espaços verdes e • Definir e delimitar a Estrutura Ecológica Municipal l iii biodiversidade • Conservar e valorizar a biodiversidade . 

l ii • Evitar a fragmentação dos espaços naturais . 

l ii 
Riscos • Diminuir os risos e perigos na área do PU. -f iii 

Dinâmica Mobi lidade e . Aumentar a utilização dos transportes públicos . -t+ ii urbana e infra-estruturas 

territorial 
viárias • Melhorar a mobil idade e a acessibilidade -f iii 
Uso e ocupação . Favorecer a Coesão urbana ---+L ii do solo 

Infra-estruturas • Aumentar a cobertura da rede de drenagem e -r+ i e equipamentos tratamento de águas residuais. 

• Promover a protecção do Caneiro de Alcântara -f • Instalação de equipamentos e infra-estruturas que i 
promovam a dinamização do Vale de Alcântara l ii 

Património Património . Conhecer, salvaguardar e valorizar os imóveis e sítios i -cultural de interesse patrimonial. 

Cumprimento do objectivo de sustentabilidade: Evolução favorável: T pouco significativa: 1t Significativa e PT muito 
significativa, Evolução desfavorável: L pouco significativa; 1 L Significativa e !H muito significativa; estabilização--+ 

+ as opções estratégicas municipais, independentes do PUA, já contribuem para o cumprimento deste objectivo 

*Solução que não depende apenas do plano e resulta das opções municipais 

"'" Com o aumento da população afluente à área e das actividades que se pretendem desenvolver, a produção de resíduos e o 
consumo de recursos deverá aumentar, devendo por isso serem adoptadas medidas que promovam a sua gestão adequada. 
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VII. PLANO DE SEGUIMENTO 

Em consonância com o previsto no Decreto- lei n. o 232/2007 de 15 de Junho, "as entidades 
responsáveis pela elaboração dos planos e programas avaliam e controlam os efeitos significativos 

no ambiente decorrentes da respectiva aplicação e execução, verificando a adopção das medidas 
previstas na declaração ambiental, a fim de identificar atempadamente e corrigir os efeitos 
negativos imprevistos." 

No sentido de cumprir com a última fase da avaliação ambiental do PDM, nesta capítulo é 

definido um conjunto de indicadores, em função dos objectivos de sustentabilidade definidos, que 

irão permitir monitorizar a execução do plano e verificar o desenvolvimento das acções adoptadas, 

constituindo a fase de seguimento. 

A fase de seguiment o concretiza-se pela monitorização das acções do Plano, através do quadro 
de ind icadores definido, e os seus resultados deverão ser analisados num quadro de governança, 
liderado pela CML, que em articulação com as restantes entidades envolvidas promoverá as 
medidas necessárias para a concretização dos objectivos de sustentabilidade definidos, 

contribuindo para a prossecução do objectivo principal: o desenvolvimento sustentável da área. 

A monitorização das opções estratégicas do plano será desenvolvida, pelo município, de acordo 

com os indicadores e as metas definidas nos quadros seguintes, e tendo em conta os seguintes 
objectivos: 

• Acompanhar e validar a avaliação dos efeitos no ambiente identificados no decurso da avaliação 

ambiental do plano; 

• Avaliar se a aplicação das opções do plano contribui eficazmente para alcançar os objectivos de 
sustentabilidade definidos; 

• Avaliar a eficácia das orientações propostas, com o objectivo de minimizar eventuais efeitos negativos e 

potenciar os efeitos positivos; 

• Promover uma maior participação e envolvimento dos agentes com responsabilidades no processo de 

avaliação ambiental do plano. 

O plano de monitorização constitui uma base de avaliação do impacte da execução das acções 

previstas, que é feita através da análise dos indicadores definidos. 

VII.l. DEFINIÇÃO DE INDICADORES DE MONITORIZAÇÃO 

Nos quadros seguintes são analisados os FCD a util izar na avaliação ambiental est ratégica, com 

identificação dos respectivos critérios de avaliação, objectivos de sustentabilidade que se 

pretendem atingir e indicadores propostos. 

Os indicadores seleccionados pretendem dar uma medida da progressão em direcção ao 
objectivo estabelecido, relativamente ao aspecto crítico em análise, sem descrever exaustivamente 
a situação tendencial. 

A selecção de indicadores foi condicionada pela dificuldade na obtenção de informação que 

permita o seu cálculo. Na sua definição tentou optar-se por indicadores mensuráveis e 
representativos de modo a que permitam verificar o cumprimento, ou não, dos objectivos de 

sustentabilidade definidos. 
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Com a evolução do processo de monitorização e da sistematização da informação disponível, 
deverá proceder-se à adaptação dos indicadores, de modo a melhorar sua representatividade e a 
permitir uma melhor aferição sobre o cumprimento dos objectivos de sustentabilidade definidos. 

Durante a fase de seguimento os indicadores podem também ser adaptados, face aos 
resultados obtidos, ou à facilidade em obter informações/dados que à data não se encontram 
sistematizados. As metas podem ter que ser reajustadas devido a alterações normativas ou dos 
objectivos estratégicos. 

Recomenda-se aindla que o presente Plano seja reajustado e conjugado com o Plano de 
Monitorização resultante da AAE do PDM de Lisboa, actualmente em revisão. De modo a favorecer 
a rentabilização de informação, e porque as áreas de intervenção e alguns objectivos se 
sobrepõem. 

VII.2. RECOMENDAÇÕES PARA SEGUIMENTO 

São apresentadas de seguida as medidas/recomendações para o seguimento que visam 

minimizar os riscos/efeitos negativos identificados e optimizar os efeitos positivos/oportunidades: 

Aplicar as recomendações efectuadas no Relatório Ambiental, nomeadamente as que agora se 

apresentam, formulando outras que se revelem necessárias; 

• Adoptar medidas de controlo da velocidade, principalmente no interior das áreas a estruturar de 
modo a minimizar os efeitos do tráfego sobre o ruído; 

• Reforçar os meios de fiscalização de estacionamento ilegal na área; 

Privilegiar a utilização de espécies vegetais bem adaptadas às condições edafoclimát icas; 

Assegurar o cumprimento das disposições regulamentares relativas à demolição e construção em 

antigas unidades industriais; 

Assegurar a manutenção periódica dos locais de amortecimento, retenção e infiltração de águas 

pluviais que eventualmente venham a ser construídas; 

• Promover a utilização das águas tratadas da ETAR de Alcânta ra na rega de espaços verdes, 

lavagem de pavimentos e rede de incêndios; 

Promover a recolha das águas pluviais das coberturas dos novos edifícios que se venham a instalar 

na área para utilizações em usos menos nobres que não requeiram água potável; 

• Averiguar a necessidade de instalação de separadores de hidrocarbonetos nas bacias de retenção 

que eventualmente venham a ser construídas; 

• Favorecer a utilização de títulos de transporte comuns às diferentes modalidades de transporte 

público. 

• Antes do início de construção das obras previstas na área do plano, deve avaliar-se o estado de 
conservação das estruturas edificadas envolventes, e adequar os métodos construtivos de modo a 
minimizar a sua afectação. 

• Garantir a monitorização do estado de conservação dos edifícios próximos das obras de intervenção 
previstas no PU, adoptando as medidas adequadas com vista à sua conservação; 

VII.3. QUADRO DE GOVERNANÇA INSTITUCIONAL" 

O sucesso da implementação do PU em apreço dependerá da cooperação e permanente 
comunicação das várias entidades intervenientes. A CML, enquanto entidade promotora do PU 
deverá estabelecer canais francos de comunicação com as restantes entidades intervenientes que 

Julho, 2011 121 Relatório Ambiental 

W · \Procesws\A007\0l-Conteúdo T~<nico \Ol-Re!at6rio Amb••otai\A007-AAE-02-RA- 04\A007-REL-RA-R04. doe A-REL-01 



s tus -projectos, gestão e avaliação ambiental, Ida 
C .!i:, Lisboa 

Plano de Urbanização de Alcântara 

permitam uma constante aferição da evolução da área com vista à concretização do Plano dentro 
dos pressupostos do desenvolvimento sustentável. 

Ident ificam-se assim os principais actores e recomendações para a constituição de um Quadro 
de Governança de sucesso: 

Q adro de Governança 

CML 

REFER, APL, CCDR-LVT, 
ARHT,ARSLVT, LNEC, 

Juntas de 
Associações 
outras 

Freguesia, 

Locais, entre 

População Residente 

Julho, 2011 

Assegurar a correcta implementação do PU, na fi losofia que presidiu à sua 
elaboraç.ão; 

Assegurar o cumprimento do Programa de Gestão e Monitorização 
Ambiental, ajustando-o e aplicando medidas correctivas quando necessário; 

Coordenar a recolha dos dados junto das entidades (Transportes Públicos, 
Simtejo, ValorSul, ADENE, CCDR-LVT) e articular acções com as mesmas, 
sempre que necessário. 

Assegurara que os princípios que informam a governança - transparência, 
participação, responsabi lidade, eficácia e coerência - sejam respeitados ao 
longo de todo o processo de decisão e implementação do Plano. 

Manter e incrementar a divulgação, comunicação e formação junto dos 
públicos-alvo. 

Disponibilizar dados para a monitorização, evitando duplicações de trabalho 
e desperdício de recursos. 

Contribuir para as discussões dos problemas locais apontando sotuções e 
colaborando na implementação das mesmas. 

Participar activamente nas discussões public.as, apresentando as suas 
preocupações e sugestões; 

Contribuir para um melhorar os indicadores de desenvolvimento sustentável 
através das boas práticas na utilização dos recursos hídricos, na separação 
dos resíduos e na utilização eficiente da energia. 
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Quadro VII. l. Definição de indicadores de monitorização para o Factor Crítico Ambiente Urbano 

• Diminuir a emissão de poluentes 

atmosféricos. 

• Diminuir a exposição da população 

a níveis elevados de ruído 

superiores aos limites legais 

estabeleci dos. 

• Aumentar a uti lização de 

transportes públ icos co lectivos, em 

detrimento do transporte 

individual 

• Diminui r a produção de resíduos. 

• Aumentar a fracção de materiais 

reco lhidos para reciclagem. 

• Racional izar os consumos 

energéticos na área do Plano. 

• Promover os valores paisagísticos 

e a reorganização dos espaços 
verdes . 

• Promover a recuperação de áreas 

Fontes de 
atmosféricos. 

emissão de poluentes 

• Tráfego de veículos ligeiros na área do PUA 
(Número de veículos privados que acedem à Baixa 
pelo lado do cais do Sodré (e/ou tráfego 

rodoviário de veículos ligeiros na Av. 24 de Ju lho). 

• Percentagem de população exposta a 
níveis de ruído superiores aos limites legais 
estabelecidos. 

• Número de quei xas relativas ao ruído 
referentes a situações de vio lação dos 
valores limite . 

• Taxa de uti lização dos transportes públ icos 

• Resíduos reco lhidos por t ipologia 
(capitação) . 

Fracção de resíduos recicla dos 

• Fracção de edifícios certificados 
energeticamente (por classe). 

• Consumos energéticos na iluminação de 
espaços públicos . 

• Área de espaços verdes por habitante. 

• Percentagem de execução do corredor 

verde entre a Rotunda de Alcânta ra e o Rio 

(previsto nos conteúdos programáticos da 

SUOPG 1) 

- N. O 

- UVL 
(unidade de 

veículo 
ligeiro) 

-% 

- N.O 

% 

- kg/hab 

- kg/hab 

-% 

- kW 

- m2/hab 

-% 

- Manter, diminuir' -Anual 

- Di minui r/ manter11 -Anual 

- Di minuir e anular - Bienal 

- Di minuir e anular -Anual 

- Au mentar/ manter - Anual 

Diminuir a produçao de 
resíduos indiferenciadas - Anual 

Aumentar_ a fracção de _ Anual 
matena1s reciclados 

Aumentar a fracção de - Anual 
edifícios com classes mais 
efici entes 

-Anual 

- Di minuir/ manter 

-Aumentar I manter - Anual 

- Executar 100% do previsto -Anual 

' a monitoríz.ação deverá acompanhar a evolução das fontes de emissão de poluentes de modo a identificar potenciais situações de incompatibilidade de usos 

ii a monitorízação deve acompanhar a evolução do tráfego nestas áreas, até identificar uma estabilização do n.o de vefculos 
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• Área ocupada por espaços degradados. 
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Quadro VII.2. Definição de indicadores de monitorização para o Factor Crítico Recursos Naturais 

• Área ocupada com espaços verdes 
ribeirinhos. 

- m' - Aumentar/manter 

• Situações de degradação da 
qualidade da água nas bacias de 
retenção (no caso de serem - n - Diminuir anular -Anual -CML 

!mentadas) . 

• Diminuir os consumos de água na • % de água reutilizada (inclui águas 
área do Plano . tratadas na ETAR) . 

% -Aumentar I manter; -Anual -CML 

• Consumo médio de água por m2 de ml/m2 
espaço verde. 

- Diminuir I manter -Anual -CML 

• Consumo médio de água nas - ml 
~ctividades e edifícios municieais. 

- Diminuir I manter -Anual -CML 

Espaços verdes e • Conservar e valorizar a • Áreas de sobreposição de usos - m> -Anular -Anual -CML 
biodiversidade biodiversidade. incompatíveis com áreas de 

ocorrência efectiva de valores 
naturais (p.e. EEM) . . Definir e delimitar a Estrutura • Área ocupada com espaços verdes - m> -Aumentar I manter -Anual -CML 

Ecológica Municipal (EEM) . ribeirinhos. . Evitar a fragmentação dos espaços • Área de espaço verde por habitante - m2/ hab . -Aumentar/manter -Anual -CML 
naturais. ( m2 espaço verde/habitante). 

• Di minuir os riscos e perigos na • Número de acidentes com - n.o - El iminar;; -Anual -CML 
área do plano . substâncias tóxicas/poluentes. 

• Área inundada em perímetro - m2 - Diminuir/ anular -Anual -CML 

urbano, e número de ocorrências. 

• Número de acidentes associados a - Diminuir/ anular 
-Anual -CML 

deslizamento de terras e a - N.O 

' a monitorização da água reutilizada deve garantir a crescente utilização deste tipo de águas, atendendo sempre às características do estado de tempo verificado no período em análise (p.e. 
precipitação e humidade do ar), de modo a que a comparação de anos diferentes não induza em erros de evolução. 
" Se se verificar a ocorrência frequente deste tipo de acidentes, o indicador deverá ser substituído por outro que avalie as consequências dos acidentes, e oriente a adopção de medidas preventivas 

Julho, 2011 125 Relatório Ambiental 

W: ,Pra<es<;Os\A007\0I·Conteudo ié<nu:o\0 l•Relot6no Amb•en!oli\A007· AAE'·02·RA·04\A007·Ra·· RA·R04.do< A·REL·Ol 



am s tus 
projectos, gestão e avaliação ambiental, Ida 

CM. Lisboa 

Plano de Urbanização de Alcântara 

Quadro VII.3. Definição de indicadores de monitorização para os Factores Críticos Dinâmica Urbana e Territorial e Património 

• Aumentar a utilização dos . Meio de transporte utilizado nos movimentos - %de cada - Aumenta r a uti I i zação de 

infra-estruturas transportes públicos. pend ui ares da população . meio de transportes co lectivos em CML/lN E 
transport detri mento do transporte 
es individual 

• Melhorar a mobilidade e a . Número de veículos que acedem à Baixa pelo lado - n.o - Redução até 60% dos -Anual -CML 
acessibilidade do Cais do Sodré (ou tráfego rodov iários de va lores registados à data 

veículos ligeiros na Av. 24 de Julho) de elaboração de Plano 

. Oferta de estacionamento para residentes dentro 
-n.o - Aumentar até cumprir as - Anual - CML 

da área do Plano ; propostas do PI ano ( 710 
I ugares para residentes) 

• Percentagem de execução das acções relativas a -% - Aumentar até executar - Anual - CML 
infra-estruturas viárias (rodovias, vias pedonais e 100% 
ciclovias) previstas no Plano de Financiamento . 

• Número de infracções de estacionamento -n.o - Diminuir -Anual 
reg istadas dentro da área do Plano CML/PSP 

Uso e ocupação 
• Favorecer a coesão urbana . • Área ocupada por espaços degradados. do so lo 

- m2 - Diminuir/anular -Anual -CML 

• Habitações devolutas - n.o - Diminuir/anular -Anual -CML 

• Área de Espaços Verdes (evolução) -m2 - Aumentar - Anual - CML 

I nfra-estruturas • Aumentar a cobertura da rede . Extensão das redes de drenagem de águas -m -o (zero) anular -Anual -CML/ 
e equipamentos de drenagem e tratamento de residuais unitárias Simtejo 

águas residuais 

• Promover a protecção do . Número/área de construção e de Infra-estruturas -n .0 em2 - Diminuir I Anular - Anual -CML 
Caneiro de Alcântara sobre a área "non aedificandi " do Caneiro de 

Alcântara . 

• Instalação de equipamentos e • N.o de actividades económicas instaladas na área - Aumentar/manter -Anual -CML 
infra-estruturas que promovam do PU 1 

a dinamização do Vale de - n.o 
Alcântara 

• Conhecer, sa lvaguardar e • Número de imóveis inventariados; - n.o - Aumentar/ manter -Anual -CML 

' Se possível anal isar o grau de diversidade das actividades instaladas e o grau de utilização 
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Indicadores 

• Número de intervenções (recuperação e 
conservação) em imóveis com interesse. 

• N.o de achados arqueológi cos na área de plano, 
em relação às escavações efectuadas em zona 
classificada como de interesse arcueol 

- n.o 

- n. a. 

s tu s 
projectos, gestão e avaliação ambiental, Ida 

- Aumentar/manter1 -Anual -CML 

detectar eventual s - Anual -CML 
situações anóma las;' 

' deve efectuar-se uma monitorização que permita acompanhar os trabalhos de manutenção dos valores patrimoniais e avaliar a sua eficácia, identificando potenciais situações de manutenção 
deficiente 
" este indicador tem como objectivo relacionar o número de achados por área escavada de modo a poder Identificar situações atfp1cas, as quats possam denotar um acompanhamento deficiente 
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VIII. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste relatório procedeu-se à análise ambiental dos objectivos e acções do Plano de 

Urbanização de Alcântara sobre os factores críticos e critérios de sustentabilidade, definidos no 
relatório de definição do âmbito. A avaliação ambiental foi efectuada em simultâneo com a 
proposta do Plano, o que permitiu a análise de alternativas e garantir a inclusão de estratégias de 
defesa do ambiente e de sustentabilidade desde as fases iniciais de planeamento. 

Apesar da sua localização privilegiada, a área de intervenção do plano caracteriza -se por 
apresentar um tecido urbano fragmentado, com construções precárias e usos nem sempre 
compatibilizados. A elaboração de um plano de ordenamento municipal para esta área é, há muito, 
objectivo da Câmara Municipal que anseia pela requalificação deste espaço. A oportunidade de 
reestruturação e requalificação desta área foi potenciada pelos projectos de reconversão da Frente 
do Tejo e pela reformulação do nó rodo ferroviário, que despertaram a elaboração do PU de 
Alcântara. 

Como foi referido no relatório de definição do âmbito, verifica-se uma forte compatibilidade 
entre os objectivos do PU de Alcântara e os objectivos definidos nos documentos estratégicos que 
norteiam a gestão sustentável desta Região, e do país em geral, não tendo sido detectadas 
incompatibilidades. 

A avaliação ambiental incidiu sobre os factores críticos para a decisão, identificados na fase de 
definição do âmbito, e que se considerou que integram as principais questões estratégicas e que 
podem condicionar a sustentabilidade do local. Os factores críticos analisados foram o ambiente 
urbano, os recursos naturais, a dinâmica urbana e territorial e o património. 

As principais acções do plano reflectem-se na melhoria da mobilidade e da acessibilidade no 
Vale de Alcântara, situação que, para além de melhorar a área do Plano, se reflecte positivamente 
sobre o centro da Cidade de Lisboa. As soluções desenhadas a nível de acessibilidade possuem 
impactes significativos sobre a paisagem e os valores naturais, impedindo situações de arborização 
dos arruamentos e instalação de espaços verdes. Neste sentido, procedeu-se à análise das 
alternativas viáveis, tendo sido adoptadas as soluções que se considerou que, do ponto de vista 
estratégico, possuem maiores efeitos positivos sobre o ambiente as populações. 

Na avaliação da componente ruído, e de acordo com o estudo acústico desenvolvido, as 
propostas do PU conduzem de uma forma geral a uma diminuição dos níveis sonoros na área do 
Plano. No entanto, verifica-se que persistem situações de desconformidade, que não foram 
atenuadas de forma suficiente pela introdução das medidas de minimização estudadas. Neste 
aspecto destaca-se a importância do eixo Norte - Sul como fonte de ruído difícil controlo pelas 
medidas do Plano. Nestas áreas, o controlo dos níveis de ruído passará pelo reforço do isolamento 
acústico das fachadas e caixilharias, de acordo com o previsto no Regulamento Geral de Ruído. 

A avaliação ambiental definiu recomendações de carácter ambiental, sendo que parte foram 
integradas no plano, as restantes serão incluídas na Declaração Ambiental, de modo a garantir o 
cumprimentos dos objectivos de sustentabilidade definidos no PU. 

O acompanhamento da evolução dos objectivos de sustentabilidade será efectuado com base 
num programa de monitorização, que permitirá analisar a evolução de indicadores e assim aferir 

Julho, 2011 129 Relatório Ambiental 

W · \Procesws\A007\0l-Conteúdo TOe nico \Ol-Re!at6rio Amb••ntai\A007-AAE-02-RA- 04\A007-REL-RA-R04. doe A-REL-01 



s tus -projectos, gestão e avaliação ambiental, Ida 
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Plano de Urbanização de Alcântara 

sobre o contributo das acções do PU na execução dos objectivos estabelecido. Este plano permitirá 
reaj ustar acções, de modo a garantir que os objectivos pré-estabelecidos são atingidos. 
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X. ANEXOS 
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Anexo 1. Pareceres emitidos à proposta de Definição do Âmbito 
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IAssurrto: Avaliaç..ão Ambiental Estratégica do Ptano de Urba~Jzação de A.lcántçu~ 

Exmos. Senhore5, 

Anali~do o d<>c:t.Jn"ento ref-erente b "Oennição do êmblto" da Avaliação Ambienta~ 

EStratégica (AAE), a --eallzar na sequência da efaboraç!o do Piemo de urbanfzacllo lPU) 

ce'"ll.l~nb r8, êfrvútgãõo · alraves"·"êJo"\1.'"' offêfõ éõ~--·t{ef!"'336;o~~·ú/bPUi:l~'o~?':1e v~s.r' d; 
enriQuecer o Quadro de Referência Estrat~lco com o qual o PU de..Atelntara estabelece 

' • .. • '"" •• '".. .. !) .,. . ... "' ( t, ... ' • "" ' , • t. ,., .,. • • :, 

1"'1!!1açõii$, o proJecto NovAlcântara (novas acesslbllldades rodoferrovl~rla~), po~ o mesmo 

se enquadrar em zona do Plano. 

Ainda, e relativamente aos ""Termos de Rf!lfe"'ênr;fa• remetidos, informe-se que nl!lda há a 
opor ao conteódo do referido documento. 

Finalmente, enCQntrf'-5e, Hta AdmrnJstraçS:o, ólsponrvel pere colaborar n~:;; rases 
segufntas de de&envolvimento da AAE, sempre que tal se n~vetar necessário. 

Com os melhores cumprimentos, Q c:__:: s{ 
PresT 

16112 '09 12!58 

üir~crora Municipal 
de Plat~e«:u<:ntQ t,.lrballo 
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Exma. Senhora 
Ora. Teres-a Almeida 
Directora Municipal ele Planeamento Urbano da 
Câmara Munrelpat de Lisboa 
Campo Grande, 2S - 3° Bloco E 

17 49·099 LISBOA 

Sua reterenc~a Sua comunfcaçao Nossa referlncla Oata 
Of.33\t/DMPUIDPW200i 2009109114 2005/1(003) 

Assunto: Plano de Urbaniuyio de Ak:ântara - ÃmbJto da AvaliaÇão Ambiental. 

Relat:Msmente ao assunto em epígrafe, e nos termos do dkiposto no n~3 do Art.SO do Decreto-Lei 
n~32/2007 de 15 de .JiurJho, este tn11tituta considera qiJe a Pf'OIK'Sta de Deflnl~o do Ámblto da 
Avaliação Ambiental apresentada se afigura adequada. 

Congratulamo-nos com o facto do Fatrfmónio ter $ido identificado como um F'actor Crrttco de 
Oêelsão (FCO), aS$umindo e.Mim meior re~vânçía êstrat4gl~ do que a que teria, .se 
considerado apenas oomo factor ambiental, decorrente da simples aplfcaçGo da elfne~ ~;) do n°1 
do Art.611 do Decreto-Lei n"23212007, de 15 de Junho. Cohtudo, s fonna oomo o Património 
apllfee& r&pr.esentado no Quadro 4.4. da Proposta. su.efta·no• algvrrn.; con$klerações: 

• Na ooiLJna dos Critérios de svatiaç#Jo, sem mais edequadc> figurar apenas a de$ignação 
Património cuftural ou, quando múlto P3trlmónío cultur.-.1, incJ~Iindo o patrlmonio ~rqwtectõnrco 
e a1q~i(;Q, como é referido na lei; 

• Ne çoluna r;io6 ObJectivos de sustentabílldade, os termos salvaguarder e protegar aftguram
&e-nO$ como redundênda e a seQuência majs correcta pareoe-nos ser OOfJIItNt~JJ 
$tl/vâguârtJllr o valorizar, pois somente se poderá intervir no que se conhece e nem todo o 
patrlm6nio é suseeptlvet de valertaçi6; . 

• Na coluna Indicadores, preoeLJpa-f1Q.s que r.ao seja feita refetênda ê lnventsrfaçlo d& sitiOS 
arqueológicos. · .. 

No concernente ao documento T81T11.08 de R&t&r8ncia. l)reoccJpe-nos que, no item em que são 
enumerados os Estudos especlflcos de ~racierizaçfio necessário~. n~o t\:.j8 referênCia a 
qualquer açtudo de oareoter en:~oeológioo. quondo o VBfe de AlcAntara, pefa! sues 
caracterl'stlcas n~t\.lràf&, sempre foi local apetecTvef para fixação de comuniC!Iades humanas. 
constituindo área sensível em matéria do Arql.IEaOiogta. De lgu~:i1 modo, nek» faz sentido que a 
equipa técniCa pre'ti$UI, s•js omíaoo quanto a um arquf.lóPogo. 

. . . I/ ••. 

12/11 '09 10:17 ~0. TR/RB 571 R P02 
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No sentk1o de assegurar que o Relatório Ambientai contenha fdenttneação, descrição, e 
avallaçao suftclent& dos eventua1s efeitos siQnlflcativoa sobre o Patnm6nto. ~t$ lnstttuto salkintit 
a importância do Jevantamanto, da ca~cterização e da valoraç!o patrimonial adequadas, de 
fonna a garsndr um quadro de neterincis que u lvaguarde a totandade dos elementos 
patrlmor\laiS (classifioetdoa ou nlo) na área de execu~o QO Plano 

Com os m"ll'lol'e$ cumprimentos. 

os bdl -. . 
(João .. - . . . .. ibetro} 

-~ - ----- - ----- - ·------- - -·-······ 
.. • • 

este R:~gl~. exl&tante• e futuros, • zonas rasteiar'lciais, vias de· comunicação, toçela 
t'reqoemaaos pelo p(lbllco e zoná$ emb6entarmente hnsíveis. 

NO. TRJRE 5719 P03 
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EXmo senhor 

Presldente 

~~ 2009-lQ-1~ 13:16 S~l•Jro49/2C(~ 

Càmsra Munlclpal de Li!iboa 

Oepaltlmcnto de Planeamento Urbano 

Campo Grende1 26 .. 3° . Btoco E 

174&-099 LISBOA 

Nl rcfer!ncl& 

AAE31~1Be3109JGAlA 

Data 

AS$'-.nw; Plano de Urbantnção rfe Alcidt.ra - Amblto da Avallae:Ao Ambientar 

Serve e rxes•nts para trlU1tlwitir a v. E~a q1.1e o Plano env~aoo o esta Agende per~ c:~arecer 
relativamente à sua 4V&Iiaçao amotent:al 88traléglca (AAE) nos termos oo Decreto-Lei no 
380/99. de 22 de Setembro, na sua aetual redacçlo, oonjuQido eom o Decreto-Lei nQ 
23212007, de 1~ de J1.Jnl'\o, noQ ~rvçou • nossa melhor a1en~o. 

Foi aveli1da a integra9AO das dlapoe:igQ~ rdatiw~ e prevençj,Q de acidante$ gravelS, 
nomeadsmente as consagradas no Oêcrr;.to-lei .1 . 0 26412007, de 12 de Julho. na referida 
Avaliaç.êo Ambiental Estratégica. 

Este dlptnm~ tr.:~nspõe para cllrei1o int4~mc • Cire<~ttva 96iS2/Ce. aitere.de pel• Oire<;.tivQ 
2003/1Q5/CE q\.a, no aeu arUgo 12". e.stabelec. que os E&tadu~~ru~mbros devem assegurar 
que oe objectivos de prevenç:Ao da acidentes greve& a de límí~® das respe(:tivas 
conlí!quênctes devsm ser tidos ém cont:a nas ~ua; polrtioa$ d" afed,çA.o ou utilização dol'l 
solOS e/ou ncx.rtras poHUcas pertinentes. 

o Dt.tcreto-1~ 1 n.0 2541200.1, de 12 de Julho. veto defin•r as ra~ponsabllidade& ne 
~mplementaÇIIo dos procedimentos que visam ordoniill" o território na envolvente de 
estabeloclm.antos eb'llngidos por esta diploma, estatelecendo, no seu artigo 5°, a 
ntce$iload• de manter ~stanelas. adequadas entre efJte~ estaeelecimentos e zonati 
rt;Siácnclais, vias di'! oomunfeaçêu, 1oe&la fr~C:,Uênb:lôos pelo pablk:o e zonas 
amblel'ltalmente 9$nSivei$. 

- Na elaboração, revtstlo e altera~o dos pla1oa municlpaiSI de ordenamento Cftl ten1tÕfiO, 
pelas cemaras muntctpals. 

- N~ pi"'tedimerrtoa d$ fic;;enciamento de lnsta1açlo ou atter~o d& Mtab,leelmento! 
abr&ngidos, qve &6 podam iniciar-se epós a emisdo cte par~r di APA que ateste de 
c;Qmpatlt>llldade da localizaçAo {emitidO em uede ds AIA, quando apl~\lel); 

- Nas ope.raçOes urbanlstlcae de iníc!.ativa p&lbflca ou privada 1'18 pro)(Jmldade ~ 
estabelecimentos abranglctos. 

Para a lmplementil~o do artigo 6° do r.ntôdo dipl<rrM, esté l'nMSàl 11 publleaç:io de uma 
pofUirla qu., iri estabaiÇQer oo orlt~rios e eplfear n21 Cletlnl~o .de dis~n«:las de Stl)1.1ranço 
adequadas. No sentido de concretizar a publlaaçêo da re~dé!l portar1a, foi já Iniciado o 
estudo para o esmbeteeii'I'W!nto elos critérios de referência e desen:;adeaào o prooassa p~ra 
obtençêo de apoio externo no mesmo. 

Oest• modo. foi ~v:.aliadra. a pr~co~ de c.Wb$lecimentos abrangidos pelo ref"rldo ctipform;~ 
no munlcfpio em aDr.eoo. bem como QS possrvei~ lnterfaoe~ dast. Plano com o ~gim. de 
prevenç:ao de aCidentes Qraves. 

Esta avaliaçbo tem eomo objectivo verificar se os instrumentO$ tttrritr;.naia as ~te; t.tram a 
nae6Uidade dtt manter distén~ss adequadas e'rtr~ ·estes estabelecimentos abrangi<lo. por 

Au1 da lfUrg~ll'lll, !IBA •.Z.,buJtl .AA 78a(2t1t.86S Anuwtnf'lt.lt~ll tal: (~51· at .. 72 1!2 00 I fale ()M) 21.rr'l to T4J 

Qmafll A11AfflfflllQ3llic~· httpi'Jw'WW~JMIIb .. "U.f!t 
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Exma. Senhora 
Teresa de Almeida 

Paulo 1-ru.,_• Pais<"'- .J\4 .~ "'\ 
O.II'OCU!r do [)eclartaCM-11I f 
dj!,P~Uf1NM 

Dil'll!lctora Municipal de · ?laneamentQ Urbano da 
~mara Munici~el de Lisboa 
C.mpo Grande, 26-Jç Blooo E: 
1749--099 Lisboa 

Vntef\lr$.nC'Ia: f,is;; r'ülll~'-'•Hl'i\~9 l,.l~unlaai'!io; H/Pt$ftrioula: 

of. 341JCMPU.WU1200G 14..09!.:2009 

ASaUNTO: 
Pl&no de: Urbantm* de AloD.ntara 

Avaliaçêt~ Ambkintsl - Defini~o do Ambtto 

GOT -00120-0FJ-2.009 

ReJ~ment:e ao eeeunto supracitado, -fOi solicJtado a ARH do Tejo, t P., a emi5SACl de parecer- no 
amblto da avaHaÇio ambiental da &ia.bora;io do Plano cie- Urbanizaçéo dt!! Atoantara, p~r~ a fase de 
definiçlo do ambltQ e a1cance da irrformeçao a Incluir no relatório ambi~ta!. 

A hll c:kt lntel'\lenção do Plano de Urbanização (PU} de A!eêntere abrange uma área de 235ha, ao 
kmgo do vale de'~ sendo ümitacla ••ui pelo estuano dQ Tejo. 

O vale de A lCântara é interceptado pela ribeira de AJoêt'ltara, a qual se encontra canatizada na quase 
totaridade áo seu percurso. 

oe acordo com os Termos de Referenola apresentados. o Plano Director Municipal àe Lisboa (F:»DML) 
cJaeefficA o ~()Ço ur~o da érea de íntervenyâo corno "Área de Recx:mversêo Urba.nlst!ca dg Usos 
MJIU)Ia .. , "Araa de RéOOrlvc~ UrbanlsUc:a Habitaoionul", "Área de u~ E.$f:leeiaifi", ~Área Hist.Orica. 
Habitaciohal"' ~~ COI'\$OI~d;~ da Ediffcioa de Utillzaçao Cotectiva ~bltra.çionflr, "~a Vel'dé de 
~rotecção•, "Área Verct• d• Recreio .. e ~AreaVerde de Produçêo, Recreio, lsz~e Pedagogia ... 

Ainda r::le eoórdo com este àocumenw. a tiJW de interven~o do PP, abrange, tamb6m, um conjunto <fe. 
componantea ambkantats urbanas delimitadas no PDML., u quais tflm como ObJectivo 41 preserveç6o da 
qualldadê óo espaço ~llblleo e- do tecido edifiCad~ bQm como a defesa e valorizaçlo dM- c:at'lacterlstlea'S 
·palsaglsticas marcantes e potenciais 15ltU3r;Oes cte riscoS :naturais e de usos l:lel'lgosos, das qiJ&la .. 
destacam as Hguintes: · 

.. S3stcma H.:imido integrante d:Q ESrtrutura Ecológica Ur:Oen•, que llltGgra SG áreu 
corraspondentw a finhu de drenagem f;lluvfal exmen~$ ii cQ.u abllrto • auJ:lml'r\\neas e árewl$ 
adjacentes. bacias de reoeP9ê9 ·c~e água& pluvtaiS, la!)os e charcos. Para estes sistemas t!.êo 
definidos, no PDML, como usos prefervnciaia a fne1afar os de espaços· verdes de grande 
tltiHzaçao. nomadam•nt• jardins e pal'ques urbanos; 

• ---.-. • I i I-•-• ........ 

AR.H di! Tl10; 'LP. 
AdmJn!~c;Mo Clõ\ Reg4~ 1-ildrográfl<:;;J. de Te,l(l, l ,P. 
RiHJ eraarmamp, 7 U50-0441 U.bcNI PORTOOAL 
tél: 211 ssc 800ffl011'ax: 211 554 809 
e-malf: oerel@lrl'f~-t>t 
WWI'f,~C._pt 
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• O Sistema de ComtdontS integrante da Estt\Jtura EcológiCa Urbilna, qu• lnfl8gram as tttl~ ds 
proteéÇk) às vr.s, &$sim como os arru2mentQS arboriz!ldos ou a arbortzar, 

• O Sistema de Seco inte.granté' de Estrutura Ecológica Urbana, que lntegra áreíil& oom decHves 
superiorH e 30%, safbreb'as e pedreiras, elemerttos de compartimenUtÇaO da pa1$agem rural, 
.treas de pnadoa de sequeiro· d* ocupaQQo oondiclonada ~ ma:olços da vagataçãQ representatlva. 
!:>era eete .sistema o PDM e.st:&bele<;a QÕm() usos preferenciais e Instalar o de QSpaÇO verde de 
mêdla A oo~ u61ízaçlo • âe integra~ de viaM ou cM edlftclos: 

O Srstema de_ 'VlstBs. que integra MU'& cutroe a Zona de Vales e Frente Rlb~r1nha; 

• A Zona de Ma~or Risoo srsmlco sujeita " CondieJOnt1ntea; 

Eebl ârea está Integrada nas UOP 18 - Vale dA AIMntara, UOP 19 - Atcantara-Rio e UOP 20- Zona 
Ribeirinha Alcêntara'Belém. · · 

este Plano confina com o Pli!no de Pormenor d'a Pe.<i~ra do Alvito. 

oa análise do Relatório de Oefinl~ do Âmbito remetkto, CQncord$-$é na ~neralldade ~ tll 
rnetodOIOOlil apresentada. bem como eorn a determinação do nlve! de ôetal'h~ da a~llaçtto • 
de~n\(olver, inelulndo a identlffcação doe temas mais lmpcrtantu a '*t abordad~ e dos crlfétioa que 
devera-o e$t~r s• .. d:.lj~nte:3 ne avatia;êO a niltal~r- Contudc, entende-SQ ~r. dlil emltfr.os con~derando& 
que e ~eguir se expOam. 

Retatrv.amente à identilicaçio das op90eS estratégicas e&tilbeleQ:idas em documentos nac::ionaie e 
internacionais, e dos ®J&Ct)vos: a meta& das palftlcas de referência., apl!cévei.s à area em questao, no 
amtxtc do& recul'$0$ h'rdrioos, entende--se que, para· além dQS dOOI.Ime~ identifioádO$, devei'IO, ainda. 
$ertidos em coma O'i afãgtnntas: Plano N.etoional da Ágva e Plano da Sacia Hidrogrãftca do Tejo. 

Refafív~manta aos Factores Crfticos para a Decisao (FCD) apresentadO$, ~n$idera-se que o FCD 
Ambiente Urbano devetia contemplar a neceauidade de acautelar a quaii<Jad& dos re.<:~~..mros hfc:lrtoos 
sup.arflcials, de forma a assegurar e prQmover um modelo de genuao t&ll'1tt.lr1al que asaurna o prlnclpio da 
melhoria da quatlda~e deet.a, nomeadamente abavé5 da retenç:lo e tratamento das tgua; pluviaía em 
zonas oom eventUais conts.mlru:an;&;, prwiamente !! sue descarga nos meiQS receptores (p.e, 
decantaçao e remoção de óleos}. 

ReaativamantQ ao FCO. Recuf'505 'Natura1s, itnt&nde-ca que para Z::tlém dos aspectDs menoio!lllldo=.J no 
relatório apn;eentado, deverão, ainda, ser eonsldetild&ls as ~uintes queatOea: 

• Promover o de~nvol\llmento das actividaa~s a6âooecorlómlcas dé t.;,rma int~grada, tendo em 
conta a capa!;;dad& de carga do melo_ 

Ordenar e d~paQAO das zon'as periférica& às massas d~ 6gua superflcfais e, promover a 
ooneerw.QiO e vatoru:artao dos eoossistemas associados .. devendo, as açç&s resultante~ do 
desenvoMmento • dot váriM; Ut;O!S da água, ser efectuadas eem que· ocorra degradação da 
qualidade eeotOgica dO$ eooalietema& aqu~ucos, nomeadamente atmvés da ~í'iiçao de· usos 
pennltl.êfos e condiç6es a respeitar pala$. actlvlc:tades &15cio-económicas. Neste sentido. deverá 
~r c:wacterfzada e ~·t~d~ ~ ocupação exisilente e prevl1ta, nesta& ái'GI&li. 

• Garantir as éondii;.&;!s df.il ;ac;tequa~o fllrtelonamento ni<lráulioo e hidrológloo doe cursos de água 
em p-er;en;a, devend", entre cutre& B!l~ ~NMJ Q aval\aÇ'âe dea c:ondlç6ea de 
escoamento, Mmeadamente. d~radsçao da seeçAo de eeecamento e d~ taludee e, em 
particular. tJo!11tos de estrangultilfNinto (MeÇêc de vataode passagens hidráulica&, etc.). 

• Manter e/ou prom~r a efit;áoi~ dos sistemas de drenagem de ãguae plwiaie. existentes e 
previstes. Neste tmbltl:l, deYerac ser identifioadae é& infr&.estnrturas existentes e ~. 
ef8ctuada a sua oarecterlzar;.to e, ~~~~da e acaute~~~ a sua efíeécia. 

•• --··--.. -
A~H do i ejO, I.t> • . 
ÁÓITIIII~t;lo d.l!l Rl!gi&G Hl(f~11e41 <'O Te-JO, LP. 
Rua l\fáall"ll:amO, 1 12SD-C48 i...lt~boii PORT\JGAL 
tel; ~.l.l 55_, 800/BOl fllx: 211 554 t!09 
,_,... (1: QlilntiOtlrhtll.fO·.Pt 
llfWw-~.f:>.pt 
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• Garantir u condíç6ee adequadas à Jnfiltre9êo de â9uas pluviais no aofo, devendo ptooeder~ a 
u1m1 svellaçlo do grau da impermeebllfzaçlo existente e ~vbto1 e doi ~ desta eobre o 
ê~amento dae águas. Oevef'á. promover-se a integraçAo no Qeio d1e áreas imperma~vab;, ou 
em torno destas, de áreas permeévels (como zonaa verde.). ou áreas semi-permeavc~. bem 
como, conam·plar • c.ompensação da área impermeabilizada resultante da COMtruçêo de novas 
edlf1oaç0es, arruamentos ou ZOfl~s pavlmentsdaa, atreves da <Jenn!Çào de dlradrizes relativas à 
adequada recoma, Clrenag~m e subsequente lnflltriJçao de águo pluviais. 

• .Asse~urar a cionUI'VI..Çio dO recurso solo. I! rnat~utençao do equilfbrio dos processos 
rnorfogen~eos e pedogenéticos, a regUieçao do ciclo hidrofógioo atra.vtts da promoç:êo da 
JnftttraçAo em detrimento do escoamento superficial, e a reduçao aa perda de solo com 
colmataçao dos solos a Jusante e csasonilaJ'llQnto da& rmrMH de égua. 

• Na pravençlo d~ 'iwe~~ de risco de dl•i•s e inundaçOes, deverá ser d•d• pt~rtiCYtar atenção 
ê avaltaçêo da probabilidade do risco de ocorTéncia destes fenómenos e dos respectivos riscos 
para peasoa. & bens, tendo presente a tendência pare o seu aumento, faoe aos efeitoe dets 
alteraçOe$ dlmâtlcas e à8 mb poffficas de ordenamento do tJao do solo e de ~ de» 
reçur80S hfdrioos. Neste sentido, daverão ser delimitadas çaftx)grãficall'l90to (ao nfvel da Planta 
Sfntese), as zonas ameaçadas por cheias e fnundaçOes, em funçto do seu grau de 
vulnetabilidede e acautelados os uSOG c ocupações do território permitidos. interdit.O;s e 
condicionado&, aeeoci.sdos a- zonai &meaç;.lda$ por chê~ e lnundaçao, ao nfvel do 
re.gulamanto. Davarao ser identHlcadas e c;aracterizadas as eetruturM de defesa e regularlza;lo 
de cauctai., aaaim çomo es estruturas hld~ullcai, axtliltantea e/ou previstas. 

• Assegurar a adeQuação das 1)(9p08tas de on:tenamento do uso do solo relativas às propcltlt cJe 
expansao urbana e da respectiva regulllmentac;tlo em zonas cuja tmpermeabif!MI~ seja 
passlvel de causar • intenafficaç:êo dOS efeitOs das cne1aa. 

Quanto ao objeotlvo de 5ustentabilidade "Diminuir os conll.lmoa de tgua na érea do Plano·, consldera--se 
que o indicõildOf' a Utili2:ar devere ser mals abrangente, de forma a contemplar, pertt etém do c:onaumo 
medfo de água por m2 de espayo verde, o consumo aasOCfado a todas as actlvlctades &óclc>-ec:onómicas 
exilt.ntet • previstas na área cfe inteNençRo do PU. Ne!irle contexto, c:on8idar..ee que deVerêo, ali'Lei21, 
ser apresentadas rnédldsa e~ a promoVér no contexto da Utiffzaçâo sust.ent4vel ~- égua e dOil 
recursos nawmis assoáados, designadamente slsotemas de reten~o & aproveitaMento de agua da 
chuva, por axempJo strav6a de 6 reas de oobertllra de edtffcJos, para efeitos de COO$Umo d~•lic:O nao 
potável, como por axamplo para rega de esJ)BÇ08 verdes, serviços de umpeza dos espaÇO$ exteriores, 
entre outras. 

O proQeaeo de avallaçêo ambiental deve oeorrer em estreita l!!lrtlculaçAo oom a~ diferenMs fasM do 
procedlr'Mento ct& et~açêc dO plano. e r~pectl~ metodologias, qe forma. a pro.I'I'IOvtlf' o 
estabelecimento de um nlvel elevado de protecçao do omblant~ Q contribuir para a int.egrw;to de 
consrd&r.açocu ambientais na preparaQt\O·e a<:topçAo de um plana. 

Neste contexto, ~Jcresoe &alientilr a im~ · • d,a :ponaera;ac de altemaü~~as plaualveis no 
proced.imento de plat'le.amento, pelo que s& oon~ldet"a . fundamental uma ldtJntificclçto de eenár"io8 
razoáveia, tendo em oonte. oa objtcUVos e o âmbito da aplicação terlitDrial respeotivos. oa quais se 
entende Que deverao.seraprasentaclo$ no retatóriel amb,.r\UIIa elaborer. 

Conslde:ra-ae, ainda, de dla5Uioar a neoeG91d.ade ee articular o PU em ep~ com o Plano de PO(rr'IE!nor 
da Pedl'l!lire do AMto, lnofulndo I.Jrna avállaÇAo dO$. efeitos c~:~mulativos de ambaa u propostas . 

. 

-·====-t• ~ 

AIUf elo T'&Jg, I . P ,' 
Alfn*IIJtr'II~O da ~O Hldrogl"itnca Cio~~ LP. 
Ruo ert•mea,.,p1 7 125tJ.048 U!lboe PORTUGAL 
mi: :ZU 554 SDD/lllOl "-)(: 211 5.54 ISOW 

e-malr: geraiOiartrte.)o.pt 
www.emt~o.p~ 
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Face ao anteoormente exposto, a aval~aÇao amolentai a desenvotver deverá contemplar 0$ docum~mtPst 
951ratégtcos e ínfonnaçáo, no ambito dos recursos h~r1cos, ldentfficadOS no presente offcfo, l:>em como 
pQI"'Qeflir alt$rnativas dt;t ocupação do ao-lo. 

Com os melhores c::umprimentos, 

I • 

• ----... ·-.... 1: ·-

O Presidente 

Manuel Lacerda 

. . 

ARH drol Tejo, I.P. 
Admln~Ç!o 'de .1\>.!gl!O Hldr-QgrilAoa de T•Jo01 I.P. 

Ru.. Braamtamp, 7 1250-048 IJSt)O.;I PORTliGAL 
liOI! 111.5.'14 1100/$01 '*'<< .tU 5M 6051 
e-mail: g.-eral@arhte.J~.pt 
-www.a.maje.JIE . 
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Plano de Urbanização de Alcântara projectos, gestão e avaliação ambiental, Ida 

Anexo 2. Pareceres emitidos ao Relatório Ambiental 

Julho, 2011 135 Relatório Ambiental 

W: \Procesws\A007\0l-Conteúdo T~<nico \Ol-Re!at6rio Amb••otai\A007-AAE-02-RA- 04\A007-REL-RA-R04_ doe A-REL-01 
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AN·ACOM. 

!$/ Merê'llcla 
NU1,2010·0113\l2•S 

srco.mun~ 
2~-ns-:ziJ'to : 

·' 

,. 

ceb.RlVT 
Mln. d;, Ambiente e-do Ordenamento rlcr Territó•lo 
.R . .BRAfi:McAM·P, 7 , 
1'25~-o4-S'LIS.BOA 

O ata 
18.10.2010 

Assunto:· P~ANO bE' WRBAN.IZA_ÇÃO·OE AtCÂNT-AR"A · 
. ·. '• . . . , ·' ~· 

Em resposta ao· V. óff~iQlae1maA~~feJ~ilc.iado, fê~-:ap~U$ado.·o conteúd<:rdo-BD-ROM a 
' ' · ... ·.~ . . \ 

ele anexo, na ·pe~p~t.iv~ ·da~. iqe.n~ncª~a-9 ~ÉJ.·eÇftdíclorra'ntes que po-ssam ·incidir 

sobre a área interven~Ó d~~~l;mo de ~~~nr~~~~;~p'l4}. de Alcàn.tar:a, decorrentes 
' I ~ ' • .. 

da existência de ~rv.id,~AA-$-âdiçe1éêtrí~~ cor-rstitúrd~& ou.crn vias de constituição ao . .. . 
abrigo do Decreto.·tei·n.O':q9Jó~; d.e .7 -d:é ·~.O:V-embro.' . 

. . ' 

Nl:'ro foi identitie~da •q-ual~wj~·~é~e:i~o-.~~~~élê.~!p~~t~~rrnente em· 'liger ao abrigo 

.. daquele dipléma é qa~-,~~t~i>~*~~a col\éJicftOnQn.te~"s:(!Ybr~· ~:ár~a de intervençao do 
' . . . . 

PU em causa·. . ,·• . 

•• \ • 4 • 

ConsequentQtnente, ~m~~~sq_ltáêiq da:ªnátis~ ·d~~;qi\t~r~9s· d~ó[:!Jneht"s que iri"tegram 
•>.,. .. ', . • I • 1 ' ·, .• , ,;;.. ' 

a proposta de ~U apr,e-s:~~~::~~-:~,~é:~~~~ .. ~~- ~~~uJg,f~~; ~~t~êoctia~ qué dev.erão 
ser objetto daS'·c~tre~6.$$.Jr)~ic~dás: . ... . . · . . . , 

. . ·--~ ·~-':;·. ~-. · ... · .. · .. ·-. · ... ::~-__ ?/ ;.: .. : \ . 
• No Vo!t:Jme .J ~·RelatMJ0'i Máli"s~\'-'no -P;lilntn 4-?,~.;fo~fê~a .referê'@a iii. condicionantes 

• . · ' - ~. · ·~, .. ., -:~·-;: .>:_'1 ~ • ..-: • · r _ ... ..-. '~;· · • • 

legàis _qi.Jé fnf.fdí1m~·:~p1irt3 :~ '-~~-::c!~; tfffe'Pjenç~d~ e· que· resultam de Feixes 
h&rtzianos mJ7íta~e$.".''eêS~~.n~~a~-s'e. a exísl~h~fp. de ·qi.Jalq~J,er logis1~çáo que 

imponna tais. qon~lci~~~~-~-:· J~~~~~q~e-~d'~e~:j~·r.~ cc.iadflead::~ a sua -exk;t6ncia e 

etlrr.ihada e~ta· .ref~CMta .. ·.S.e :n~o: e}a)ti{ · ~l~laçl!i~ que a supone. Igual 
• . y ·• · .·.. . ,.;, .... ··-.:: - ~. • • 

procedlmenla ·éfey~Çá: ' -sé'r ti.dO ém ~àlaç~5õ . [! ,,ref~rãnc;a a.o Feixe heJtzianD 

aprese-rna.do na·Agu~ ·tJ.· õil~(àlíás, ·é · aifl~)l.raentméar•'tat corredor. . ..... ... . ' ,. ' 

-:,.., . . . 
, . . 

, . ·. . 
. . 
· · .·' · .• fl::P; ~~rfd~• ~<'cf~>n•l ·do Gomuhlc.a~ttleJ 

·· Av.:Jpse.Ma~oa,12 
'Í099\;of>'i~L:.l$E!O\ 

• · .. ·'(:!irfop)! • 35",21721 1Q:l0 • F.ax •351 !21721 \001 
-> 
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ANA COM 

• No Voluma I - Relatório - ' Proposta. no ponto- 2.1 (Co"ndiciooantes de ordem 
; 

superior). a .Carta 40 f~· refe.rêlícia e ~presenta· dois F~ixes h'ertzianos mifitarés. 

Também aqui deverá ser clarificada a existêncJa de legislação que .suporte a 
.' I ' • • • 

e)(istêncla da starvldão e eliminada e~a ·reférêncía se tal lagrsJação n~o existir. 

Também a .allnea_ i) ~elx:!S Hert-ziano~ P'nilitares, onde se refere que ~a áma é 

. atrave~ada pOr unia faixa de desobstrução que CiJnstilui uma servidão 

radioeléctfican deverá ser objecto de clarífl~ção/~iminayão. · 

• No Volume 11 ~ Bequlámento. no TI ulo 11 {pág.- 4}; Art.0 SO. n.0 1-d) novamente são 
' . 

referidGlS feixes -h~rt%ian0$ militares. Oeve/á igualmente se clarificada a existência 

da legislação que f.mpõe tai serviPão. . 

• No Vo!yme Hl- Anexos.· .,g.Anexo r. no·dQdJmento Doe A007 - Rei AAE-02-RAOJ. 
- . ... . " . ' · u~ 

(pág, 6~),..atirrila-~-.q!J~:..-q.a árêS, dq.P.U d~·Af~ntB.f'Jt estPo pressnte as ~eguintes . . ~ . . " 
servícJ.Ces Bêlf1!intstiàtívas .e. ~stq~e.s•, , r~~~iÍildo-se novam~ríte os Feixes 

heJ1Z)afios mt'litáres.:neveiá ·igÓal~ente- ,se .. cla~lfíç~i;fa a .e)Qst.êncla- ·d a ·le!i)isla~o 
•• I ' . • .~ :" "" • .., . ,• • "' : • • ,; ' 

que ímp.Pe.tat.·ser.vidão: . .~ . . ·::· ... 

Face ao acima· exposto, retàtivarr.rénte a e$ Pl:f, o ICP-ANACOM emite, parecer 

favoráv&J çon_diciotlado ·~~- ~ârif{.Ca~ó1c-or.reGç~~ · c.fâ~-~ferêneias. ~presentadas. 

"' .. 
Com os melhores. cumprima~U.>S1 

. ~ . 

• • J 
... 1 • 

. ·" -\. ... 

' . 
. , 

2 
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ARSLVT PARECER SANITÂRIO 
DSPIES/P/$2110 

REQUERENTE- Cãmarll Mun c.pJI d~ L1:$01Jd 

LOCALIZAÇÁO - Alcàntara- Li~bcra 

1. UlTRODUÇAO 

O Jresenla parecer relere-$e EMudo de Avalla~o Ambl.anta1 Estre1églco e t! PtO!'>Osta de giB/1() de 

umamzaçao ce Alcãnta-ra - usooa 

Et"' 1 de C.Jtu~ru de ~C09 ~01 err Jtt~o t.m pare:;\!· re!atí:to ao amtllt::> d<t A~.>ali<~~ ftJno~ntal Estra',é-;jica 

d:> .n::::.•r·o pi,;~ nu. 

2. CARACTERJZAÇAO 

O PlanG de Ull..lcin•zacào de A;.cé!rtata abra'lge cerca de 238 ha oom;>reenóo troço final do v•~ de 

;.,!ca~tara ~rata-se ae u11a zcrn de "'xtreMa mocrtaf'c·a n<1 qtJe dtZ respetto às acesstbllidadee •Oóo e 

;e. r;..v.an«3. corw2rgr 1d0 o erxo do Vae ee A1cintç>r~ rom ., ehm "'"'a.rglna d'"' I ístr1 o !r<wessia co Te;o 

pela Po1lie 25 de Al>~ll e t.J aCt;;&:>-o ao Porro :!e IS DO<~ Nn ;'iro:a abrangtaa pero pano õlinda $1Jbiisterl' 

zoo«s h2bitac>onais & ;vea5 de serviços ~untamen1e com áreas htlen<lóas pelo e'1cerrarnento de algumas 

ur ;rlad:cs '" du striais 

3. PARECER 

No Gve ccri~erne a Avaliação Ambiental Estratégica considera-se qu~ a~t.lo ~ca~,;:t.tadcs os a~ect<J'" 

es~eoCialS os ~er.s reiendos <Jo no:sso pacõ:er IT' 54t2CO!t, para a.ém e~s qu~ ~o a caule aéos pc..t 

,n..,.,os lcsats 

\lu l:!lltanto '15o fo1 cons;deradc o a$pe<:ta Poll .. tçâo do ~o!o, rnpo~iante do ()üntc C!e \llS:.l da saúde pctque. 

·~rct> @111 cortôlo a utitlzaçatl tndu:strlal do fifeas div-er~.:t::. .:ventua!menr11 ooderilo exis.tJr soles po;u dos por 

est93 act vicades qJe abng(.IE!~ a .:"l"a adectloada reCJpe·açao prévta • ;uo utilização. ~"Ste tlefT' râo S1l "'~'i 
refeetrdo no J::: curnento c.o piam:. rem do regulamento des~;n;;~óa:'l'e"lte como conUICtonante ou ç.;e ~ mer10sj 

a ortõit ~ e..tlJdÇdu, no ~rt" S3- b rlo Regulame"lto de Pl.J · 

. 7 TP.I ?18 4l4 600 
F ,. ?.til '29123 

r!IIYI I 11 'Si! .(e.p} 



ARSLVT 
4 ..... M:'ÇM> ..... .. 
c.u.u ......... . 

PARECER SANITARIO 
OSPrESIP/52110 

'.lo quG co:1ceme ao Plano de Urban•z.acao de Afcantara ha Gue tece• üS ~cgJ•n:cs IJOn& éerações 

Nc quo ro3pcit.l .;101 ostaoo ~cimentO!i da saude, na ptoposta d.1 PU de Al~ntara estão prevt~tos f:IOIS 

e5o:ç~e e:imtmtu:> :ft: ~audc ~.;>911 ndo a carta dos estól~fectmentos oe saudt:: eatiefada para o PDM do 

I soo!! ui"" estaheiP.Cc<nPnto de cu cadoa 11 saude p untlrlos e um ce cutdados d-a so•úde coo!tnu~dos Há 

1~.-: 5dl ~ 1ta q 1e ., .. .:;ra;1 õl0'3\'lg·da ~lo PU •Jnctona atnda a '5andao" M.J!;hma ( :"lt~rada na ~1idaae 

r t~ITiaCtcr.;a) dependeme do !iep.matrli:-11\i> de s, úoa Pública da ARSLVT,IP. em t.loi~ edlflclos si:u<tJOS 

p:óx r o a G.:ar.:> M::.•t•tma oa o::r.a do Ccnde dt: OBIDOS, c:xmt guos a GN~ 

Po· o t·n iado no qus Cê) cc ne a undadEs é: cu caoo~ ""' saude comru:"tdcs ver fica~~ C\'l' Lisboa 

car;,~c;as mu1to grandes pelu que se çrap~ que o PU pcrm a a \llab raça::J ca Hl~talaçao de novos 

es:aoo (!C ~.,·o~ par dlt:rt <:o )a ora·.,.:; o e arter ormer.te refe'i.Jc. O Art0 
• 8" <10 rt:gulamen'o parece-".os 

r M5>e ser.Mo. 

0 r v pre·1e a roduyho do lrafego a ... tor 10\~ p3111:!Uiarmente ~m d recçào à bCJIX dEr US!:!Oa C~el t:Ct~j() 

:oltc-no;;~<:.;s do .ranspertes toecti~o·os c:e iraCC·lO aléc:rc:s - ~ombo c r'"etro e eéctrt~C - e pe•cu ~<: 

L:n.:•;;·::- 5 c peCIO!üll" ..,'T~'"CO a jroa do Pv de Al~ntara drve-~s altemat..vas e "Jpor.untdadc& de 

mtercãn·h10 r es:e 5-"'''t co (J IIIIIJtJI..I~ :lest.-~ al1~ ·açã<: em t~rmos de .. Lé!l ser{! posth\io çela dim.nv çao de:s 

~c uç.So ~tmos~rica gen~l!care'lle e.T. Lisboa e partiCUra·men!e r,g O~ xe e r a área do PU ern ao·eciação 

1\!:l Q ... e co:u;e·re ac' esp.,ços \erd-e-: e corredor , arho•rza:'l::r( ·ecomendó'I·Sa serem u lizadd~ espec•e$ 

4:. -Cl~ >aO·Y·;.o c.~ ac;gias. ::c-mo •t'e'l:!o no no<:s~ "lr~-er r ;:lot 1,0 ~ l•v:J ·açao ~mb'et\l~f EstratéOlCa. 

f<.Q An• ..,.!) " p~e;e se 8 C"n:;t UydO jc. ..;.$!:CS •IV:>:> <Jes.:':i 1<ldCS po .. :·st?,;'l<:: n~.,_t '1adf'1" ~ rehmç!o 1e 

ag ,~;;pi L li tau; aeo;Madas a ~>~r~m uti'IZõdêls oara •eça e lavagens. nos espaço .. vcroc ... .::lar .a .a ém d~ s:::re . 

c;ra"·,cta as ""r~ <':Ões d .. ~~ura,..ca eve-m c.~~ C"tt<:truroo~ r;or for:ra "' ~o constitu rem foccs ee 
" cWe ill,!dD Je nserfm: 

4 COIIlCLUS~O 

AntOnio Matos 

rtol 
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NUI ~&-~d~$~f,Q:odoRégistn: ris0~:fai:.11JtO ~!a:~R~isb;&Mi~~-~~m~nto:, nO~~oot2~lc· Jam 
. .. , .· . .M/C. :- ,-. . . . .... 

. ' . ~~·.::e~ . . . 
• o, - o o : I~ . . . .. . " 
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., 

O PJano da f:>o~e(,ca. iam ·Q>m? ~bj~cti~· ~{. ... ) a:.estdb/14a;4êf t!t·U.f!l quadro de dc;sérzy:Otvimento 
fJI'ijano ltxal qu_e. cfX'!!f/?Uf!.· p~,:, .CO.f:I.S~o··~t;trt~cido sõrJsl-re l{~ano, liJte9fPnCo ~s ,ás~ d9 __ .... 
~~!'lfibt7idad!) .l~nJjotia(_ ~- /~rporan,db,., ~s.Jgnad.àm~nt~; ·•a/~strüturii'eCõlcSg;cã]J.-rtJãiiã -~quanto
compo~~nte fungamenliil 'dê . .' é[t!a,~ifãc. ecólógica;_ M_tif~ntsJ, palsagf~tica ., 'du. mitioJãção ·de ljsct;s 
nafvl8J~~ (cl. 'Regul~~~nto. '1'•1~. ·· .. .. . ·· ·. · · ' · ' 

,~ -'~~.·~.· 

• I • • ~ ' .. ~ JO.,. •~' I • ~ ' 7 ~ ' o ' • ,;,o • , -., • 

2.Avpliação-Arobienta~ , . · · ) ; '...: ,.::.· .... , .. :·:-·: ·!' .· · · 
~ O # t" • • o .. • ' • o I 

• • • • • • ' , :,:.: • . • t 

Nos terrnO! da··le~is:l,ação~app~.~f~f.ey ·d9 :ru~gp :~4~:4o:!?~~o~ ;~ ~Q de .f.ê~re)ro c;cnj~gado 
com o art!go.S: ~o ~:~~~op7 •.. dJt i~ ·de- J~~hq!.fólire~tldotp~Jo ·JG~PA~:fP{oJicio n °$$28), à 
C!mara·Mun1qpáJ ~ ~~'-~oa; &rTl-:P~~~10.~0Q~,o·.f?a~~r,r~1a.~"Y.,D ~~5ttc d;;a ~vsl,.-çã'o ambiental. 
o ref~ridt> pa(E!~~t-~~t:·~~psi~e-~.ct,.,.;n~~-qu.Ei rel~~-às;.;alts~Ç~ .p~·posm3 p~ra o quadro ctos · 
Factores cr;ti~ ;:<?fft~é,~{f>bf9CWó#. ~ [$f!,sr~!JlábVid~.~'· :~'Nnd/~~s igua:dro .1V.1.). ~rért\. 
faltQ u ·o tJtatam~ra.~o'"'(~~~a~ .. d"~~.f~~q(.çrLH~~; ~m.~·p:mf9i:lj1fd~.~ -édm a: línpo!Urtcla que ·'lhe. ~ 
reconhedda COftfo.·~ctoc.~Grttlco..SeJ)~cts~~~F.~): : '· · · . 
Nç ~.t:iítoncsm~-ao:.p~tnm'ó·r.~iÓ.,e~tÕniC:o·: ;{lt RcJ~np:~b~~r. (RA·) aprese~~·LJnt··Gt.üóilá>de· · 
vatorgção sob~ .Q q~Vda~O.uél;Ti ~p.i.liPc:$ ~ifo· 4n~'rã!l@s!d~ftd~~~ sem ~o~a a~en~r ·a 
acequada cotrespet\dênciia' ,.apfl1.;.:os.~lm6wiS. jifdj~Cl~ái1'ÍirdQ.-', ;~cte.r:ita.éfns e :ya!õ~os. Note-s(t 
(!1Je·~.~~m.n~~'o.J:f.~~ ~:~~$~tr-~nQja:'d~·~~ ~~~i}{fifui!': ~'~'ReM; petrtmnofcjis. discrlmina~?s no 
Anexal do R:egi.llem..entp.,: ·· · ... ... ·... · . · . : ·, .. :.. ·. · · • 

· · - .. • · • ·· .: ... ~ ..;:·· .... . -: . · . · · .r • " 
No que respeita .ao -,p;! ttf'ro:óoio..•~~~lcilt •·!oãl) .;d~ÇJ~a-.-)~ipaça_o .~xpi'8$$a, ·rio· f1/offc:Ja~~ 
referido; ôci sua .f~pd~~~~~~:~J~8tf~~~~Jt5lJi.êif.fW~~ A~~~~~~fi-~~~iit.~O.raçã,q . op~u-"~~15.~( . 
remeter o ~eu o{lq~~~ra~fo~~·:{~~<ld para. o.Jfot~'c,J~!·vroo.r ~~-~e;2~Q9!co de · nivet 2 sem 
operacio~lizar q~~rq~~·~·ttif:!.ql1;t~o~~~~9.~~~~~fSlàJ;~~Ré(~tr~~a~a:~~~-~ mtoh·~~iS~$ n~sta 
área ~a.o submetLd'~s~~~~~·ee~~~,~~~!~}tP,g~u!pva~:~ ~p~o-~~~.~;.~gur:2 --eompaUyeJ.,~a!n . 
o lndi~o no·prõpno-.R~Ia.forct:~~reni:.á~~·;f:~)~~i:tf~~~~~g~~~al:.!y;:~hit!~·wu-a. ·IJla!~Mlf~eac~a 
de fr91eOI)ao, no. Rlan'R Q~)Ur~l'lifs~t:Jf'f?<>r·~~tl_2fr, -&$;tne~a~-J?~ra .~~q ~.s~Ia de··~etqa~· cem 
f181tlf ~l):)x!midàd~. . . '• . . .,: . . ·.' •. ; : . . : . . ' .: .. r :' •. 

~ons1cfera•se, P~r~pi~~9·:~.u~ _á:.~f~,~~:f;~~9~f!~aos.,$~~~ii~~-~~~LBU]c~:fqu~· d~ca~i~h1 ~~ ': 
1mpo!12rt~ia arqu~lo:g1pd ê;fÕ yàJ~;;tia: A.)c·a~ta~,. a~US~I'}ÇJa>:.-~fo/ ~studo êf~· ~ra.:terltàçaõ ~ 
vafora~~,nesta ~":'~àt_étíâ! ~b.~f~~tlfié;:.#~~Ç,!~~~~~ .~Il~9~1f-~ã~i,~·~?.ri~'é·~w~~fd"(i~ ~b:!fll6~t~ · 
arqucologlco, -c;omo recyrso 1~rt.~~,7~·le_g~f:JC(~fi~1d~ · r\~.~linea ·éJ do.~rf:tl o~ êJa Rill-!1"}. ter . 
e.m çonta~ .. '· · " .. :·,; ··,. · .. ·. 

': . 

. ~ . ' . .. ' . . . 
• #.. • •, .. . 

PJ!âti:J IJoeJofl;lll di Aj~lla, 1.3-(Hi.tT'úS~.,P~~ t"teÍ.; ~t~.tt~1ti;J7·· F~J .. ~~·;'1,3~1· ~021~·Pf4~ • ~!!!fS!(!egr.Q . . . . . . . . . . 
- . . . '·· . 
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:~t WJ.~); ~151 l:'k&WoDoRegisto: DroT-O~êS-fux·2tl10· ~:ado R~:~i ~~~~~~flotumento: 110f-~âi ®:lO ~ 
Mil . 

. ., ' . ... 

I. Discrepânéía entre as~cartQs ft12 e rt~41, C~rta de'patiim6nio eélflcat.Jo e C~rta de ion"amento 
I Quafif!C3f~C:. Q./.1so dt!EspaÇõ, resp~ctivamenje. Esta falta de colncidêi')Cia dl:t tes;lêitO ã área 

. d~ lnterwnçao arq_ueo~ica d.e nf~l2; · 

.11. O titUlo da carta-rt0 .12 <le~ria ser'J)alrimõnío a~ulféêtón~ ~ arq~eológlco-e Mo edificado: 
Jll. O estuêlo de qüe ~dá coma neste ~!atór!Q ·Ja~~.Íia.~ser"vertia~ ·para·o doÇ~nlintõ: dat;to qua 

· sem ere r)ij_o se compreende o ã:Méiió di -varor.í;ão patrimonial: ~~evado; re/~Jvante e áe 
reter~ncía; .. 

_IV. O patnmÓnro .ar~u~lÕg!co ·não foi ~As ~éíi!ifieâxãó, -éar!~~ri4ação e váloração; 
V. Não. e deflólda em Re~tódo -a zonfJ · dtJ p~n.eiêl '!álor .Btr/UJJofóg{ca d6 ntv~l · H nem 
operacionall.tada·a.~sttatég1a d~ prote~ó,e·SalVàQuà~a q~.te·ec·Tinpõe; . . ... 

• < 

3~2. Quanto?,ao'Re!Í~.lar:n.~n.t.O,j,Jl;:~h~~ .. çe o ~crçQ.;~ê,ccrmpatibillU~QâQ ç;om ·a-a~;afprop.~ta-<ie 
revisão da PóM.l ~rtydõ;_··n~ qu~ ·retpei~ ,a~ ·~tr.ffióOiç ~rqíJeológl~. surge confuso. NJ quarer 
adaptar a 1lOVa P.tOIJpsfs·.~e :ê'!1iétil~~áô',p_aiã..ss: ~ifd& vàl~r -~queológíco, pre·~' na· ~vi~ o do 
PDM, p~~ à J:~l~-si.11~o: .. ,êfest~ àr~a ,~~~~-"~a. .. P~I'ê n!vel ~ (anti~p ní:reH) • . ~iSindo 
lnte-rvén.ção ~qu~(;glca. ·meVta., Clu'ando .tlá ~iljaá~et ~t~r\den4o ao potenc:al arqu«lrog•oo M1 
causi~, se dàve[lq ·t#1si~:r:â~~~o,oi~I.-3:,'QQ'c.~pr.i~ê~i~Hu('r!a;t"~lhit~là-.de lnterv~nção. arq\JeOfógica de 
acnmp~õl'l~rrieôto p.rEs~~'c!àl; ~fop& •. N'a--.á~~- dO:.f!~riQ •. o~ • .,f{~dld~ de ~ali~~o-.de oP.,raç&s 
urt.ránístl~~ .. -q~~: f~p11'~!m01Qt~"*· ~~IJ~:'do· s~~~~,.;,q_eftm: ~fgJr g reatiz;~Çfg' QQ a:~~ l:u 

tr:.abelhos qóm ~.~· .à.:\dbjíJllt~~;: rn:gi~ l?~.J'i!~S!Jr,.'à~Q-.~.~- _.e!ep1entos. de valor Srq]Je.Ofogíco 
e'il~tualménle·~)(is~o1áS· OQ;Ia.c:BJ':o'· '; · ·: . ·. ·· . . 

• . ~ - ~ l . ~: .,{ ~1 b; . ( . ~ .~ . - . . . ,"':.. .... . 

Sugere•se fort,~e!"~-9~-0f;~~jr,~:~t~·JS~tfl~b.nfi\~d~s~~-.s~i'viçOs ~omj)etentas da 
C~'m;u~ :Mantp~Pah.dé·JZ~_b<(~-·~·;tar~~ ~(.~o·~p~-~-él6n.Sf~ d~ ,(~~t'arJo,·prevJst~ na n:visãa, 
com .a .are~ ~m,.çaus~N~P.p1a:eJ~~~Iità~dc.,~1neto .. çfq~g1a....rqJ,Ieoi6.9Jca.mafs adequ.da. · 

; . . . . . 
• I .,. • 

Em face .. do :·aélmQ ~t~. ,~te-~Í~fituio emite.~-!Pêi'_Ker Ja;-orável ~o P.lano· .dG Utban~Zaç~o 
çondi~iona9o . ~ ~~~~~~,~~orrl}~?~o:. ~o·ij~)3~§ti$k·~-J.~eo1l9.o · cfe .ip~!}~ & .caracteri~ção 
pattj~onlal (~l.li!ê:ctonr~~ _ç-,a~~~~q~gí~J,.~' O:a~-~'1f~~ypu~õ. ·qa.~ . p,e~~: · ~e.~3'tlha6as ·que 
spreser.tam ·o:orv~f~~~ríte~~~~~~ôló§ictl~d~~:~êl[ci;!ô~#.~.e dó'RtigoJ~enta. . .. 

Ain~a. ~elali~ilfeot~ ~p:.~R~~.Íl!S-~~ti:ã_a!te~~~'~Ui.~:·~~~taao~ -~, .9ara~~rt;açf.~ 7~~!:"~91 
pod~râo _torr.&r:-P.ei1inetJte,a"l~c(~~n-?,~O'-:~~ -ª~cQ)9~q. -Q~~tos artigos· e:speeffiços dt\,~IY.S~u~rde 
patlimontal. · · -

... •. '! . ~ .. : ; 

Com.os merN;)res cumprimç:ntg~ ~ . •. ' . 

•• J 
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psboa, ~9 de Novembro de 2018 

EP/I~ .. 

Datà-Ref.; : .. 28-10.2010 . . ·. . . · .. 
·~ .. "' 

. . ' 
I Assunt~: Plano dé Urtlaniza'~ão a e Alcântaça. 

Parecer. · '· ' · · 

', 

Na sequência da Conf.er-ênii~-:êJ:e Se!.rvl:ços :sób't:~~-o ~P.J-a'rto ·:rer~.rido: em epígr.a·fe, realizada 

nas V. in~talações no .<fia-·9. de N~Vembr.·o ~e- .4:0,~~, .j~nto .s.e remete parecer escrito desta 

Admin l~tração ·que d~tall:\a .t:ts. ~:riestG'es, e·r.ltãmr:efêtld·as. · 
. . . ~ 

...... . . 
Co11 os melhores-tomprlment.os1 ;. 

'·· 

. ~ : . 

i . I • . • I 

. .. . . . ~ . . ' .. ' .. . · ... 
. • ~ ..o.\' .. ~~ 
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PLANO D.E; URBANIZAÇÃO Q.E, AL<;ÂNTARA 
PROPOS.TA DE PLANO OE .1ULHO QE l010 

PARECÊ R" 

Ar.ellsada a Pr0p·osta de Plano datada de lulho de 2010, deslgnadam~nte1 os 
elementos .que constitwem_ e que aco-ropelnf.la m o plano, dispcmiblllzados pela 
Comissão de Coordenação e Desenvo.Jvrr.rrento R.e.gioi<~al cte U:~boa e Vale do . ~ . . 
Tej9 e~. -~·~pol}e. ~igital1 ~~vidp~ : QS .s~rv.lçq~ .. t~çrrfoos ,da ~PL, ..importa referir . ...... 
o seguinte: 

1 . Foram anati.sados com particulêr ind dêncla os seguintes documentos: 

• o Relatórro .çje Anâ1fse e o Relatório da Proposta (V{)Iume I ); 
• .o Reg~lamento (Vq~ume II) 
• o ,Rel~tórt-o .da· Ay~Haç,ão Aínbjetrl1!1 ··'Estratégica e o Resumo Não 

T:écntco (~nélu.íd_o.S.no Vólumê UI) .,. 

2. Da :análise efectuada verifjc·a~se;, dasae lo~}?1',·q~e a,.área {te j.ur.lsdi~ão 
d~ APL repres~ntad'a t:J.à planta de condfqonante~ {Desenh0 no 40) não 
reflecte correctar;Tie:Rt~ :a. realid~de, po~· ffFQ;ltar essa j urlSdição ao espaço 
terrestre, quand6 a·~mesma lnt;id.e·~ç ·r.n~~ $Obt:~ o _.plano de água. 

3 . Por outrro -!.adG1 v.~;Úifiça~s.e 1 ctue a: â.~ea de- . Intervenção do Plan<J 
.extravasa .a .. á'rea,d0.i-:ter.ii't6J;to M!-.Jnl.efP.9t-í t~l CG!1l'O' se··er.lCOAtra rd.éfiAlda na 
Catt_â ~~J:l"l~~istta~lv~., O~~t?J{d~ @Ç~~,~~~ --~P.·J:i) . }Yt~V~dge~.ot em· OS-.11~ 
.2010)1 ab·rangencfo :t~nia ''slg'ntfl~t~>~ ~t.e~a .. dp .. , r~ítq ~9 rio que-se encontrél 

fora daqueles .Jirrnte~, .... ~.:r!l tie- eS:tá ~oR_:j~'é~j'Çã~J:la A~ -do Tej o . 
. . 

4. Obsei-v~-s~, atnda~ · pa~a além da· ~tiUZiilÇ.â.o dê bases cart~gráfica~ 
dlfer.er.tt€s, em distl~as p.eças d~~nhadas, a desactualização da 
ca rtogr9f ia de bà~~, em ~artlc.tJiar .em · .diversas pfanta·s que 
acompanham o · Relat(\rio da Artál1se1 · onde aínda se enc-ontram . . 
representados· e sãç:> c:óntabiliz9dos. para,efeito de obtenção de índices, 
diversos edJfíclos Ai;~ ár::ea portuárra1 na .~rivofvente -lla DQca de Alc~ntara, 
que j~ foram d~rnolioos. 
Esta situação revela-se, de alguma iiJl,PP.rta~cie na a·nál!se do edificado e 
do usa do solo, onde:;s·ãa:lnduf!Mos'·eoJiiér:i:;.s qu~ já não existem e o in~erso 

·(Desenhos 10/ l-1 e '13~. . . 

. ' 
' 

.. 

i ( 
' : 



A APL irá remeter · à Câmara M.unícipaf· de Lisboa, eJemei'ltos 
cartográficos mais actuali%ados. 

s. Apesar da dispoSiçã-o do artigo ~o do Regulamentp, qu~ refere a 
preva+êntia da.s servidões admtnlstrati\tas; e das restri-ções de utilidade 

pública sobre o r~9.ime do uso dó · ~Qio aplicável .por força deste PU., 
corrsider-a~se que, -c.orn dJver-sas pr.spostas· de .gestão formuladas no 
Rela~ó):io da Propos~ e reflectidas rió programa de B<ecução do Plaho, 

nãu esta totalm'e"Pte'·atQutel.ad~1 -n~ f'ren'te rib~mnha a.brangida 
JielO--m:esmõi •à -~~~!"ií~á:çã~ ~o~it#~ria-· -i~Çõnheêída·· para.- aqueJàs. 
á reas, nos. terniO's .Çio [;lec'ret"-:t~l n:tt 1ob/2G0.8, oe 1·6 de ·Junho e da 

Resolução qo Gónsetho de. Mlnlstros.n-.o. 87/200.9, de 18 de Se~mbro. 

EfectiVamente, ' n~ · ·,._sequência da pu.tíllcasão daque{e De~reto-Lel, que 
estalietec;:e os .pro:c·.~~!ro.en.tos ~ qu~ ,u~ye o~ed"ecer -<! r.eafectaçã'(). do 
domrnlo · ~út)'rit;ó · m~fi~~o rnte~·rt(\'dO e.t:tt ªt~as. s~m utíll:zaç~o p~rtuárta 
reconhecida, b~m <GOOflO qS modali"datf.é~de.uSOS éO'mpat1vels dos reçur.sos 

hfdricos. que se eh~QflÉ.r:~m .co11p_r.ee~'dõs.nas r~ferldas ·~.as, ptocédeu
se à íaentifi.Gação '4.-à$'· ár-~as · do DoffllífHo -Publico 1?tarftlmC?- fntegra,das no 
munidpio . (11·e ·L~s_bq~·~ ~er;n . · utiliía~~o~··.J?.9.rtyár)a · reconhecida, tendo-se 
con<:retizado, a:i:r.~~~s)da.'Resolução d'&/Ç.t;nt~lho·:de. Ministros n.o S-7'/2fJ09, 
de tS d~ Se.~'r"m'b•r-o.~ .a rm.:~taÇ.ão .dotnft)ial• para o domínio p~fbJICQ do 
munldplo de Llsboa,. )nctu!lldQ a trartsferência ée todes c·s di-reitos e 

obrigações sobre oS' r~spectlvos bens irnóv.els, das seguintes áreas ~com 
repres-entç!çãó c:arto~râfi.~ em -an.exo}~ ' 

••• f 

a) .Área:'J• .. -ár~~:-€!m~olv.en~é;'d~~ftr~~~~.:$;~tém: ~s:;c;.991 ~}i . 
• • · ··'<" ~ÍR ·· • ·- ·. · . 1 

~--, . ~ ,bj Area·. u .-i~~~rme ·ó· ... t"\~~~1~~~f~:·;~~Pa~~ç;·ÔbS . . 
o~scoü.r.hnêf.ltõ~, ·e46 .• 3lrimi}r,-: · .. · !,. 

c) Ár.e~ rir .. '!~:,~~lecó. c!~~·~t!a~. (~~snngl1)2); 
d) ~rea~-rv:':·~~aí?.<jo·S()_clr.e, f~~ .. ro~} . . 
a)-Área_,y ,.;: .. Riwlr,a: (fá~~ N'~ús "4i~t:.-~ -r<n~il· . 
'r · • :,1<. ~~ .~ • I ~ .',:, .{ ~ . "Jr I 

t-)' Árcn VI · .-~~'írcit)a, (S~. i·9.3"~:r ·· · 

A fre-"'_te ~lbelrlrh~-.::~~ê .. ;é d.!)je~~: i1,i~ ~·r~é_~en·t~.·· Proposta de Planê ~stá 
ex~lu-íd_a · das áréà~ -~~dpia r.ef~r d~~-~-fi~'t:epr-esenta u.r;ni3 importante á~a 
:Jortuána .<;1e· us.boe.:~: ·, '· I:_.~:·· .• :·· 

. • \. 

: ~:.:. ·:. . ~- ':; /·~;·:'· . ·:: . ;. ' -
Assim, ao. cais fr.o:nt~1r-o à Gare··~.rttim·a· d e Alcantar.a nao podem 
ser ·at ribuídos ·.Osos de "Vi às ·. P.~ãon~is e compartilhadas a - ._.... ' ' 

.. . ' 

: . ~ . 

. -· . 

' •, , . , . 

o • 



... 
. . 

requalrficar~~, ·ate porque o ~esmo, não.s6 não foi transferido ao abrigo 
do diploma referk;lo $\.lpra, CÕrno se. en~ontra Integr ado numa concessão 
portuária vigente~ . · · 

Acresce que, o c~fs ·de:.Aicântara· fo1 . .0~ject~ de Intervenções de av~nço e 
aprofundamento, efectuadas com fín~pc:ia.m~nto público PIDDAC, .tendo 
por objectivo-dotçir. o P.Orto ce lJsb:o.a qas condições para C) aumento do 
tráfego preVIsto d~· çorrtent~res, . .ou sejí3 ·aumento da .c-apacldade de 
atendimento dó tráfego de "de~p. sea'~ do Terminal· de Contentores de 
Alcantafa àn'ulando ó femf)ó"CI:é espe'ra· dE! navios' ~ .. p~mit.lndo ~ captação 
de um mercado d~ crescente pc:>tenclalldade, e ainda não se encontram 
amortizados nem o s·erão totalmente ne- período de vi~ªncla deste Plano. 

. . . 
. . 

6. No qu·e respeita, ·à . ·~<:ess(biUdade ferroviá r.ia· ao Terminal de 
Contentor--es d~· AIS:âr:-tar.a, uma v~z::que ... a'·cil~e~trf~· e$pecífica do .'futuro 
ra.mal. a cónstrul~ pe.ntro. i:ta áxea da co.ncessão portuária, ·no. ~mbito do 
projecto. de Ltga~ãç·-pesl}ivela~a .d~.:;Lioh~-d'e -Cascai :i e do Porto de t)sboa 

• • - • • f'.... ~ • • 

. à Linha· de. CfAt~:f!:'li. :~ln'da· ríão e:~~-- ·getalhad.a· .. em se<ie de proj~cto/ 
propõe-se ~úé à r:~Q.tesen~a~o na$: ~~gas. Desenhadas do Plano se faç.a 
apenas até à 'entr.ãda da :z.cna .Ope'raclc>nbt . por.tuárla que ln~egra a 

N • • ' • •' 

concessaQ. . . 
Cllama'\\se,_ ~~mb~,rb . ~··:~tef71,Ç.5Q ,para .• ~ · n~c.:ess.idade de· manter o acesso 
é-xist«;~n·Ee .ª.t~. à '•c;·~n-ci:etiz~ç~o..do ·refE;!rfctO\})tojê.cl:o. 

. . . . . :' 

7. Quanto ao acêssb.·.rodovlátrq. ao• ji't,és_nto ter-mi,.n:al, vetiflcaJ-se que os 
~ -· , • y • . • • . • • • 

v<~ I ores apre~tnt~dc~ 1r'\Q Relatório d.a-Prop:~sta para ;a .evolução da· ça:rga, 
e q~e ·pretend.em .. deroon$trar a . vt~~Jlt.d~d~:da; solu.Ç56 ,pr,opQsta, cobrém a 
pr,oj,ecç'ãq , d~.· d~se~~Qlvfrn~qto. :~,0. -.~fírn:ir:'laf :feita: Se~tOI11Qimente para O 

hortzónte qe. 204Ç .-:ç~~d0, a AP.l A>ã~· dfsQ.õ~ de d.àdos que- permitam 
confltmar a repa~ç~á-:de.tráfego. de pescyd9s,no' eixo d:a-Av. Brasília entre 
Algés .e Afçântara1 aprcséntaca no Relatório ·~oa. Análise e que sustenta a 
referld:a demonstraÇão~_ - - . · .. 
P-ara 21ér.n ·.dtsso;· e; proposta. vmsi .'S,çll)iÇâ'~·· para a fut.ura entrada e 
5aida da zon~ dó termrnaJ ê diterent~ ,d.a :que··fo~ ar.ticulada ·com a 
APL e apr.ovada-.p~a Cãm:ar~ Mun'r,Çi_pà~::·d~ ~iSb!J'a e que com a qual 
estão coer.éntes as sqluÇõ.e~ d-esenv~fv·ldas para acesso à :tona 

operac.tonai -J1ortutri~-. ·: ., . 

. ·. 

. . . . . ,._ ~ 

• ·.r .. 

.. • 



s. N.o Rela:ó"rro .. d'e ,Análise· {Volume I);· ·_é,.ftttà uma ·anéiísc -~a estr-utura 
eadas.t rat e,ç$tet:~~~ .. a~rib~inp~-se. à'. A~_l: ... prQprl~dade .de toda a área . . '\:' ... ' ., ~ . . 
locaJizáda.a si:Jl ~,Jinfia cln· canirnhG .. de..~er'r.o., 
Na r~aliqade, .,rrest~ :zona obser.'la...:~ê ~· t!Xi~tênc!a_ dó' sêtnr~k> público 
mar.ítimo e Ol!tros. ;{lp~ de. proprie~atle, ·m~ioritaria:rrrente . a·fectos à 

gest~o da AP.L;~ C~rtludo, ru~l~ :~·rnb·Qra à AP·L exe_tça. ; a .sua 
jUtisdiç~ó sobl"e· ::é~t.à.· área ÓbsefV~·m.:.se ·Qutra's situações de 
p.roprjêd~dé, 'tai.s :.com:o, o 'M.useu· do. ér:iente.·e :o éfornínro público 
fe~ro-vi.áriP. .afedó ;\ R'BFER. 

~I ~ • ~ ... 

··~ ·--,.·-·· ..... .._.::.·- ··--·- - ·~· ....... . .. ....... -· ,.., .. ··-· -·- -· - .. ·~·· 
"': . . 

9. No rne~M-ô r;elàto"rnó, .~:s arma-zJ~ns p:qr:;tu.~tl;;;tS. 'l:oça:Hza.dos na env.o!Vénte 
norte··d·a . D~ita, :d~/~~~~flltâtàl d·~í~~.~i;l~rnen~~ .qs· édífki:os ~-Mfan:te p. 
H:eMríq~:~~i ·G~rn:ç~J'V.e$:-;Z·ár-co e:·(;)tógo ·Ç'~Q~ ·?e~ -ªind,a,· ó etJJffcto. d~ Alfândega 
cr:- L.~sbo~.' são f<ílt~~'d'Qs n:@ lnX~e~·f~í9- -M'unréiP.a~ do Paft{m·óni:o· de 
Usboa. . .. ~ ·. · · ·'·. · 

Ést(l int-egraç~bi _ç~~~i~i_or-ra . <;J~ai~9g~r:::1~~e,r:veo~õe~ c:t~ se .· prete~d~m 
exe:cutar. :{lest~~:eclft.t.!:;tps·. p~qr Yjêl u~-~~.9C(Iame.ritn· dÇl PJ~r:}:O (artigo 11 °). 

.. . ~... , "'· ...... • • •• t"· •.,/ • .. 

Entre outr~1 suj~l~· -C$sas .int~rv&i~.it;:; a p:ar-ecer prévio de ·uma 
cor.nissã~ t~:>~~y-lti.v,a. ::rin~~rit~t ijÇ)i~i --' qlfe a· ltPL tenba pt(!~enc;a 
asseg:ultà.cfàvJ\~·:t~~tf:ld~·~J.)m~.~:... ... · · , . ;.,. · ...... ~.,. ..... '! . ; ; . 'f.~ - . -~ , 

<, ., ~·. ,· ..,.· • • I .' • . 

10. ~.ó, q~l:Jt ·re$'Q~i~.~~;~~p(1nemt··~::f:!ifs~:.ió: ~aJo· . (ijes·enhSJ's n"ó 1,3 a . 1/) 
COR~a'nt:te· d'9 ';:!\~~i~t\'0· . ·d~ .~~Jâ>H·~~}:-)q~s.ejw~~'S:e a· nee(!s,sf'Qade . de 
proc'e~er à · ~é~l~~~· '(~ ~.clã~f.j:~~: ~'é ·d)v~.r:sos · edill.(fos 
localizadQ~tta::jjf~i;~·ep;~álti'~~·.d~~{Wri:â~Aillente,: - , 

. ·.•. !l · -~~~~:~lt~~~ ···tia ;:1f'~~:·_qü_~ .. fist~; ~lassl~iç:'adll c:omo 
. ·àttnai~~~J;.rã.-.~êrmt:~Jiii:Q?··~t :~·;'·~ :· · · . 

:.. ~, .. ''~~'"·~,} .• ~ ~.:: ~~-.J ,..·. • • . ... ~ ~ ·:::...-;.;?~':"~. :,~ ·~ \: ·. . 
..... .. ·· ;.~ · os .;eóJft~,s:- , .~oott~:d~~ .. ·11-~ .... ,~ti~étvertt.-e· norte da D0.'-?a de 

· ·Jio.j~â.ã.ie·~,~,.~:~_?i:~á~:;~i M@r;;(ti~s,- !1e .A.I~~tltar;a e .RaGha Con.de 
&61Sr~~}~::9:~f~nr.~ ~er.rdàlõl.~~~~·éla'5sift~ajios. Gê:inG ,árnrazéns êu 

.. ~~.Q:~~·;~~-~.;~rtt.,: '~t~·s$1(~ª~~<r.':, ~~~~~iffl~~~ ~eve~ã.o. ser 
. cl~~~~~~~~~f:ri:éfi!S~-~~~~1~~~~.;~~~~~~t~ac;ao. :c:;é,n~r:ál, ·.~ tocal. 
lnstlfcii~~:;'d~~tV1çb 1icCt;O}~ct\~Jtl;4ife.~·... . · 

J •• • ·' • -.::;"" • ~ • 1... ... • • ., ......... ', ~- •• f ~ ~ ~ . . 

•· .. o fiMulp·~l.[.~YtlfJ~9~~:;t:Jdt:?V..~ffi~.~:~r~~ttt~rt>-·e ;;l:la: ~mb'o~~;ur.Q s,ão 
. : .,cl-a~~~fl~~Gf~'?•.:i<~"<açJiJ ro _': t!.~~ < .~_t_t~; ';.$éfv'l.çps á-e Tr~Q~portes e 

G.ó'n:.i'0ni~~~R~St :~t(lartdo,:r.m.~:r;~ª'lJ~ã~-estffo. àfetttãs ·a âétivld.a~es 
. r:tá'útft~:~;·pÂ. .7S:ém~r~-tan~.a-- !ifâ?}~~i.a~ de- AJ'é~fntara, · dev.er.:ã·á ser 
Jdcntiti~ikr~~-~~rrno l.eit(l) d·p:'tt9.· ~ · ·· 

.. . ' .... .... \ 

• L • .I 
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11. Analisada· a cofnponente M.obilidade. no Rêlatório. da Propostp1 para 
além da questão do atessa. rodovi-ário ao TÇÁ, referida em · 7~,. verifica-se 

que não é àpr~~F_!tadb qu~lque·r ccl"'cdto de clréuf.ação rodoviária para o 
jardim urban6 cor:n localização pr-opósta a ,,.orte da Gare Marítima c'e 
A}cântara, e quê··s>e ·considera fi,Jnd:amental. 
Na definigão das ·soJuções de acesso rodoViário para esta área tem que 
ser garantido o acesso à Gare Marítima de Alcântara e à Doca de Santo 
Amaro. 

No que respeila ~ proposta d~ crtaçSo-de uma . _r~ de ci~l~y-~~~ para_ além 
·das qu-e·stõ.~s cofócâdas em· 5.-·sh.br« a vtâbllida~e d~ l.."sos n~o portuários 
na zona poen~e "{jo cais de Alcântara·, ch'arl).a-se à aten-ção para e façto ~e 
o atravessam.ento ._. per ·.via clclável d~ ernbocadura da Doca de Santo 
Amaro, como pt:opo:sto, não ·pod·er<invf~bllrzar o acesso à mesma petas 
embarcações .. de .. ~~cr.;~o e qespo~o que. a ut:lll7am·· e pelas embarcações 

q,ue ·proceden:.··~.mariu.t~nção dos fundos· da m·esma. . . 

12. Quanto i! deflnt.cijo--<la cota. sm.-. par~ deiii'Íifta~ção da SusçeptibiUd~'dê 
aos :Efe.itos·.da· f1~r~: ~ mesma ·de.ver~ ser. re.fe'renciada para avaliaç~o 
do seu impacto ha-9es:t.ã.e .ut<baní~ca t{a .área dó--plano. · 
De facto., çor-\sid,e,r~n9~ri.~ ,q~e o ot>lectiY.Q:",do, estéJbelecJmento de-tal ~ta 
é o de .mlniml~ar, o.s ~sc::os a~soclacto,s~ao ef~itQ da .m:aré, consld~ra-se·que 
caso mesma. sej~ -ref.É!r1Qa ao ·zer-o .. ·bf~togrâflao,· ê. . lnsufldente :p~ra 
abs~rver as, ~~b~~-,s.:tevrW'~s ~o. nrvei .. das,?i'g!:.ras ;do; m~r, particularmente, 
em situa:çõ~~ d~ oc:orr.ê~cla ~rmultân:ea :d.e ·d.lv.ers.os.factores. 
A tftui'G ·ne . exemplo; .. tnf,orma.:.se- ,que ·:..as cotas referidas ao zero 
hldro.gráflco nos· cais: é terrapJer.1es .portuários ná zona de Alcântara se 
situam sensivelmente .er.t.tre os S,16· m- (·ZH) e 6,t9 m(ZH), não tendo 

""" ~ l • ' • • • , 

nesta zôna o~·orridq irycidcates relàç)on.aco.s. com os efei~bs da·mare. 
' .-

13. No qCJe re!lp~ifa. ~- ·Propo$_ .d~ .Z_9naroento1 q cais localizado a 
nord~ste da Do.ca . ·ct,e Alç~nt~t;~· .. ct~v.~·r~ .ser cl:a_ssJflqrd.o. ·Como infra
estru~ura,. umà V~Z- qt!é. ó:mesmo é lõltill~arlQ~. 'quer para o estaçiOflatnefltQ 
de embarcações·-~m e~per~, ..q'7!er par:â .cr ;estadonamento de embarcações 
afectas a servlços ·pqr;uártos como, P.or -exemplo, rebocadores. 

14. Encontra-se definida na prQposta d·e p1ano, uma · S.ubunidade 
Operativa d e- Pf~nea~ent9 e Gcstão::{StJOPG 2) lot almente integrada 
na área de ju·risdfção .. .da··A~L e que abrange a Doca de ·Santo Amaro e a 
sua ár:ea envolvente;_ o jardim UF:>ano -proP.osto par.a a. praça locªlizad~ a 
norte da Gare MarítJma·de A~cânt~r~ e· área_ de cais adj~cente à gare. 

,j • 

. . ' . 

. ·:. 



o limite desta SUO.PG :tem que ser reçjeflnido e;;n função do exposto supra 

por- forma a excloir ·a âre,.-a d'o .taís1. açteq{J~ndé-o à r.~·spectiva: sJt.uação 
lega.J vigente. · · 

Por outro lado, prop3e..,~e a· réadapta·Ção· d~ G~re·,Maritimâ de Alcântara a 
uma utillzaç~a. a definir, quándo a APL, j~· tem usos lnstalacos e outros 
previstos para este · edlfícto, e que sé ·enquadram no fimbito das s.uas 
competências. 

15. 
I 

No artlculado.do-;Re·gulameofo sugi2r.e-se: 
. . : -· -• . ···a:.ált~rjçad'•crª redacçãQ.··Õos•hÕl :e 4:· t;fo 'artlgo .. 26° -. relatiyo 

aos ·:e~P,~a.to~ Ccinsolfdad·~k(!de Uso· E~pecfal Jt1beir inhos 
para.:· ., · ·. 

-.... - . .. ,:.. . ... 

".t. bi- ~paÇO$ .consolidados de usos especfais ribeirinhos 
compreerfdem áreas edlficada's or!g;narlamente afectBs à 
explo'ra~o- -poft!Járfa, ma$ qtJe ~ctt~almente se encontram 
afec'tas·~.~usos conexos com.a -actividade portuária. " e, 
"4. Nos .~espaço~ consolidados. ·d~ us.os especiais ribeirinhos 

sãrrJ· . rJiimi~dos· bs vs9-s~ de ·r~r.clátlo, turismo) cultura, 
eqatpâ';ij~li!-t'i;'s, d'e,~ppj.J'(f);; :.tráif.t{ta' é/e r:e-c;elo .e (q"Vf#fca 
a$sf1).(Jiâi/}J; •·âs ac7:lvldoqt'fes . n~cttl(Z;.às, designadamente, à 
náutlcfl. ··,de· :recr.elo, à . n~iltlca·. desportiva, ~ 'pes.ca e /J' 
activkiade-maritímg·f-urísl/ca;" · 

• a ~~lyag·Ú~r.-da, no artit:Uiado do artigo 430 refere~r:t-te ao 
Sistemà ~e· Vis~as., oa: · e5j:redf1cidade da actividade 
portu~rt~, ·que não dtsp,õe çe .alternatlv.as ôe locaii'Z.ação1 

de.ye~dq ®as!dcflttr-.s~· a -~o$Slbllldade .. cje ·os .requfs1tos de 

~)(pftlRa'i.~-~;. .. ~:~prtuárl~ .. af)r~~B~i!>s \t1rem a filzer p·arte .. 
int~~.ram.t~~~ esse: mesmo ~lsté.J'l'1á. 
. ,. ·. ..~ . . ,.; ·~ . " .. 

'. . 
16. No que resp~ít~:.:a~~~e~~~rl~ .da· AtraJ,I~,~~Q Ãr:hbit!ntat E~~t.~~~gi~a 

(indufdo no Ar.iex~!UlJr ·P~'fa -'aiém- .ôê :tQ'Õ~s · as considerações ·teeU:l·as 
anteriorm~nte, f;G.nsÍderi~ ':$e· r:elevan~~.-:r'é.V..er.,~ 

. . . ·. ,, . . . :'. ~ . : . 
• a afiim).~~o.~.que· S~<:> .é~ç:~~$~. o~ p·orttos de ligação com o 

estuá'dQ,f,na< z:qna c:o .. ~la,r:Lo~ .~em parte pelo efeitc:> d.e b~rr.eira 
· crJadõ;.p.etcr-:T-errriin'al :de ;Co.nwntôres dE Alcântara (pág~ :6·5), 

l:Jm,a- -.~et -:qu~ nest~· :~r.~·a -~.irste uma . área de foite .. 
otr.aC:tJ~lqadeJ localizada' so'bre •O estuário - Doca de Santo 
Amaro ..: \~~ve Çorresponde:-a :eer;ca. d.e % d~ frente ribeirinha 
afed:êt·ao: me.smo; 

... 
~. ,/ - .. 

.· 



, __ 

• a rcpresenta.ção ·do Porto dê l:.lsboa na Figura V.2. uma vez. 

que af·se as.slmila estQ descri,ção a parte da área. portuária 
concesslnnada, e qo~e a· jurisdiç.õ:o d~ APL corresponde a toda 
a área a siJI tia Una do c:am!nho ... de.-ferro; 

• · o Quadr;o . VI.4.1., 110 :sentitfo me Integrar as ·novas 

aces~ibill~~des rod-:J e ferróvlárias à área por~.uàrla, como 
factor de c()ncr.etlzação dos objectivos de sustentabllldade do 

·plano; 
• o Quadro VI~4.3,, no s~ntid~ d~ integrar a o Porto de".Lisboa 
·· ·· eno~anto relevante infra-estrutura gera"dora de valor p~ra a 

economia d~ ·cidade e da região., nas suas vertentes carga e 
turismo. 

Usboa, 9 de NovembFo de 20:10 

"P.aúla Crls~I~~· Se.ngo 

. ' . Ass._esso.ra 
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AVAUAÇÀQ At.\6rEtl1Al EStltAtÍGICA OE PLANOHA4N[CIP.AJS'DE O~PENAMINTO I:SÔ'rE.iRITÓÍUO:' .. 

.. ·~··.; ; 

- "'.rn~tkilolJIIa" S~ljlda é umlt me,t<1dólogla·de 'bilse AIA, 
-e irt _qtle . se proceéf~ 'à O!ract.e.riLai(iiP <ta- sftl.~ÇdÕ "ilc:tua1 e 
fl;i;vç.~ ,.,lfe . fdr'mtJ IJ lJYa//Br o.f fmptJct~ ~mblcllQ/s n~: 
conipqaenr~ IJcttstiCIJ do tJmblen~ 'f16 áf~ll .dcflnfd<J ··pclc 
psan~-, e <i toàlõlurr $ll'bre e \!\~ill~dn-cfil · idos lm~acte! 
~ul~f1tes da .liJ'IP,Iemcntaçllo do PJ~iló·~e Úrbã.nl~~o; · 

· ~s re-;of!lcna.~~es e- medidas· de mtnltt!Jn;lc 
CO'fil;lderadàs no·:~gur!lrriênto. de Pltno 53P ·te6rlc,u~ de 
ç_arãctef: :'!>e.1~rlco • · nlo re$ultarãm' do !lroéMimento de 

• A:V;!lll~ao Amalênta1. y .' •• • • ·--- _ _ • •·• • • 

r-;,,,t("''"' '" :iJa9. Sél{a~rr:s~·ntl!.do o cro·noç~ma· lfe artrc'Q.hiçiiio DO 
.co:nf.o :process!l ·<fe Pl!ln,i!.arri~flto, · n1os'' t!l:~-
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cmnfllll!tTI~'I'lllll-, Çfam'ilt-~e ·l'l. atençilo para a 

iiFJt/01 um sto1lflcada ce· v~lo~ç!o 
'(lt.r~;..~tllels do.~ •~altOii ,e c;onQ-t'fç· d~ co.M;tru~~~ 

u,.,..-, ........ str\J!dils s,er:rs~ve($. . 

vàlorfnçã9 .f:l!rrttor'al, que tradú% um valor 
-S~(,:iÇ~II]c:qnCSiulÇo · us\lfrt..to e poS$fbllldade de retomo 
amibJé,nt:all:~rel~'il~·s~·cólTlo obs-ervações c:rrídusl:va5: 

A! .pro,PPsta. de Plano e a sua ~va11 11:çao de"otam ~"~ 
· dlv1:;5c .d cs lnstrum_ant" de ?l~neameilto <fUI!· Incidem 
sdbre._a:6rc6,:!lem atingi~, ne~ propcsta, 1 co~o de 

, ó.b~ectl"!~ é de lns:rumentcs de ]iTalleamen~ e de 
-~e~t!~ ~.rrf:ort~l . • 
'Qest•'ta-:.e partic'Uiarmel'lt~ !I lnsuflclêM(II' ~ 
, contniillc}o. ~mtre a~. 1!reas. tis.ti1$.~Dr~hgrtSâ~ :tâ:.~ c o 

• . t•l'ln1~.\!•:Aicintara, orq_Mês f11rra,..:c~• r41tc-fi!~J,-&s :. : > .. ·,1!: .... ~- ('és_til_!!i~, .ãrc:• ~o YJ) e o~ o.bJ;:~rvos dlng)dos à 
•· ·. vã<omaÇõl~-e' lhtegraçao da frente . rlbelrtnha e da 

.. . lfgaç.i_c~d:II ,'CI~II'de .aÓ' rl<> .:(no ampiO·dómi()IO .• I1e llltetvenc~o 
• !I' , Qjlt . pba~(SIÓ'\If/C:a't;;. em, tl!qnOS de-usllfni(O e u• IJM(III'~I.tU 

·, ·•: rund}I~!?.~~~~9·.~ÇI~do ·aos· .,r:U~~!·~te~, .(Íer> t*m~cm. eo 
· ltll.bhc-o. -alvo cu c:{d;ld•. .~teas llmtmil"e"s: e eln~ ii.!~ .· doh1 ril~ 

llll'[s~~"· -~ . \ii!' flllltStlm-ento c:m ~c:íM44'e~ a~soelildi!S • 
, .XIstfneil de úrr.& llent• "b.,lrlnhll ti!! ·@teVI<Io V.l)Or); .Q PI), 

..>:àr,P1'S)r~a.~~er ·rel.~~h/I'J à ~áre;i·dft;#'~IJi:'áe ~~~·, 
~·c;'ab_a..p_>;_r reàuz r ó ~~tu ~mlbfto d'~ l!"t~~'?~o tísJ~ e 
t~mãtlêo. · 

· ~p ~!J,e, IIDS objectlv.os COhtr.ádltlinos r~eva-
. -se- especrhca.s aos lmpedlmertl9S <!~ 

.,Y,,Itl!.rí~'~·"- · terrltDrfâl atrl!:lufdos . ;. ~rea e ao t-ermlflal · oe · Alcânlarc~ e aos 

.ef~i1(::í\i::&l'~· llbli(n:lra e Pe'rspectWa.i dó·, sctt JlliCUinento 
··DIIJ:irll:&.' ':A ··'flt'!!!õeln~a. . ·f! aesenv.o,M_ÍI'l.é~O.' ee-' Intra· 

~~-te~\1 á(loi • 

. ~~~~~~~~~·~(í!;gp'~i::t!.~:01~ra0 d~.~~1~Y~~\~~rffb~~~ 
· :1!:. "'-'a~:.Cstv..:>.' ··...i,. ' ··,.,~~·it~·-o 
''·~ ~· ...... ~· •• ~ .. l t·~.o/. 1'\~~ I 

c~·t'.-:<:J.'ccimi:il~,:'ri~lm!iré!C :.§ilelas .. doas.: •maeyt>-ll'ltei'VeRÇ!SeS", 
};rc)~(>:>ji'(il'fl~rl.riJ;Ja:·~:·! ;érii!~- J6olê.O _e~.d!.rar 11 redUÇ:ó (~ 
,,.Jiíltt:iífi\j!iiót<~,'l•cf~.if.ri!i\. ~ fllano fjl~ê ~ propcs:a de 

qu a r:e~119. e ltitegta,ç.ão ae 
AI'IP'r~s~9·!JJr; ':Tr.':lta·~• ~e. um 

·.:o.~m·i'lri'JI .latemi i:·lilxte~a •Aulw do 
orr.•· .:.~nv.e-lvJ~el\to ôa~~ll<!&'n: 

":~!~.~j~i!~~~:~~ · !:l~es. el~em.ç\.i · ~l!t~l(~tn· '{~'da 
01 dos lrànspc.rte· e ifzülrcji(a~g;~ó;J~~ .. a 

s . rerend~s · [f}fra'~e$1:riifur)}~.'. .~o 
para ·êM!tCS!:' .d.e ~olu~6es prép'~.2s, 

tor:t~ COI"ldtdQflliOteS; . 

:t'l.~Q'~:~R~:~c~~-,'tlncii~ii~ ópcrtunld~d~ e rl!:cos"p::)r 
.a~_t:IMt~):,~da .,.,piiÇ,a,çãá do 

do classlflêi!iPos 'qull~t.a,;-'à,suà 

:.:~f~a~:~:~~~~· c"ador.es .de monltcrfzac;ão pata c.aa._a fC[), 
;; pertoalcJÇMe ~ rom~. -: · . 
rNilo"I~~·~,O'~!RtiUI~o~ apfésentaóó .progr;li Mà· de .. s.tgulm~to' . 
. -ts:oe<~ro~m!!·ntE~ ·ne-Jmb,to ·de11uWW, ··, ~gr~ra·se . que .o pr.o,rama 

fmpliimentir :deverá ·s"er ·ójustado à5 
re'sllltém cas. cdnslder.aç-5es ·efectua ::las no 

'rlà .. Cíz·~~·~nr._ e c:o l'llrl!oer' emitido tl'n secfe de 
... ..-."'~-..... PU·n!lativa 'à Yêr'lflé3çãq,:cia cJnrormldade 
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~ao :teol r .do re(é:z:lth.J>'p1i:~t.'f!r, t , '-'~~fOO~Ú~~~~;re\e'tlvas ,.. Jrlllfrtraç'O. eé~qfe·)ntc~f<!Ç"Do· dO componente cu;ísl9 ~a PJ'QRO~~ 
de Pano· . • r-: .. · , · -~ · • , · . . . · . ; _. , . 

·at>S res~ltacíos· dâ.· -~racte~;l!~b~~:.d~ . :sftJm~.ão-': ac;\1st1ca:.;aQ,y~f-~: ~-~:,.r~·n~~~~.o~rà'S'-'CI u~ cot~tn!luer:'l -par ii 'Q~ • nlv~lJ"sono,;s 
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-ilo' fild:o. G'a s;~n~ntf'~r ~enLv.PII11e1rt~.uo col\lunto'de lntero~~nç~s al~rqacsc 
r·::ld:l e':arrnv'larlo~ ~l,si!i::lli~1têri,ci'it~. a-. q\l~ldlfde -~a amoler,rt:e ~onero) 
e sQ!)ré o qual o COI\SlClerlld!l'. na a..vallá,Ça9; 

da con~lza"'~oila..,Prop.oslb e 
nlyeif.s·~-~"QroS. ~ rr-edld<J$~ ~. 
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- suo referência: -
N~JI-201Q-012695-S 

P;oc, 16.05.06.01.00000 
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S:.:o coml.l"tcaióo de: 
2010/ 1 o /28 

À 

Comissão de Coordenação e DesGnvolvimenic 

Regrona! de Lisboa e Vale do fe]o 

Ruo Draamcamp, 7 

T 250-048 Lisboa 

Nosso referência: 
949982/1 O/PI 

Proc. 402000006562 

Dcto: 
20 1 o 1 11 1 oe. 

Assunto: Plano de Urbanl~açáo de A1cóntara 

Conferência de Sezvlços 

E->mos. Se.1hcres 

Na 9e~uêncfn cto vossCJ soliGitaçác:> ce 2at09/2úl o. l!~fclo da sessão de confe·ência de seNiços em 

19/1 0/201 O, entretonto s~spensa. e novo sollc1toçCic de 2..8/l 01201 O. referentP. à er nissão de parecer sobre 

o Pklno do Urbàrlzaçao 91"":1 ~pfgrafe. fOI o osrur,to ob:ecto ne apleclaçáo deta'hacc da porte uos 

serv.çcs desto empresa. qwe-jun-ro ~anexo. 

Entendeu SP., no entanto, per11ncnte ldenti1\car desde Já os l!>rinclpa!S pontos da onóllse da-· ver-sõo do 

PJ:mo de l{rbanlzo9ão de Alcên.lora íPUA) oro receb{da (vetsóo de J~;~Jho de 20·7 O) com as alteraç6es cue 

se foram lntrodurlndo no seu ueseAvoMmsn•o. sallentoodo-so, qssfm, QS principais preocupações uu 
P.HER. 

1. HldJóul{ca subterrónetil: 

É conhecido a eievada sensibllldaae dos .zonqs nbelllnhas de Lisboa aos problemas recorrentes dos 

cl leias e os questões do hldráu~lco subte·râneo: nomeadamente no vqle de Alcântcr.a. 

Ou seja, todas as ques~õés re1eu:mtes à imolemel'l1oç·ão de ob.o:t6c-ulos ao escoamento subterróneo 

:caves de edlfifclos, e1~.} -e à.'incttJSOo ·de bac!Cs de retenção om zonas de cheia neces.)ram de ser 

estudados odequcréfdmente-. 
. . 

R E :) E F ~ (R O V lÁ !H A NA C , O \J A L rn F: R EFr 

Estcç:)o de Santo Apclória 
largo d~·Camrtlc$-d.~FGflo 
li to-l ~::ilt$!011 
t«ti: 211 ~2 oco fó.: 2 n <:n ~:~~ 
t.do: '""9W •• krlto Ppcll:l"i~ Ulw,t. Coo'ttul-.b o o~lobnot~Cl ~llí'l.ltl~ 



Neste entendimento, a REFER assumiu .a respOnS'~bllldode. em ~elto colaboraçoo com o lNEC e a 

Cf·llL. de aesenvoMmen1o de um esrudo aprofúndado sóbte o comportarrento do sistema t::dróul.co 

d0 vale c1::1 AlcóntorGI [envolVendo dlverS<1S modelos matemótlco;; e enSGJ!os ln :>1lu} oe forma a 

s«:~Yaguaidar o viabilidade técnica de 1'11Riementação do seu Projec1o de desn:Vetarr.ento fercviárlo 

· Cê Alcô111cra (PEft.). 

De termo o rentabillzm o Investimento públle<;> etectuaoo [pela REFERI e garantir qt;C qualquer 

Intervenção no vQfe sela ~ecedida rio uma cuk1<1da qnóli:;c, recorrendo ós Cü'i1plexos ferfamentas 

coadas oora o efeito e ora .~ispon;vels, f:rom. oportunam9nte dlspor-lbt~lZados à CML os referidus 

modelos matemóticos. 

Assim, foi com estronneza que se vorlflcou que no cleservolvlmer.to co plano se tenha pêrd.ao a 

obrJgoc;ão de càco piomotor lmnhlflário com ptd,sctOS!intençées poro a l(.)TlO. do vcl~dor e corriçlr os 

eventuais pmbtsrnos resultantes do lmp'emen1açóo de caves em Muros edifícios, vfilizando os 

1eferk:los modelos hldrogeológlcos do vale de Afcúnlora. 

Deste modo, poderiam ser evltÇlldcs.problem~ como os ocn...orrnente existentes nos caves do edifício 

At:ôntoro.mo q~. pelo ~Kl configuração . GG>nstrutlvo, se compolta como wma barreira ao 

esc~mento subte1rânec:i <lo vale, gerando as ·conhecfdos efeitos negativos em todo zona oo:xo de 

Alc6ntara. 

2. ProjeCto de desnlvslamer-~to ferrovtórfo de Atcêtntaro (PEA'): 

A repJesentaçao dos elementos· oo rarojecro oo desnl'>telamento ferroviário (PE.A.), qus }á ter:t DIA 

emnleo e que está óm fase final de Projec~ de-Execução, nõo est6 correctamente lntrodwzldà no 

PU.-'\ nomeoaamerre qs saídas O·SUperfícre c<:J iúturo ·estoção .stJbterràne::l de Alcântq1o-Terra. 
i . . 

•. 

3. Oomín:o Publico·ForrÇ)Vfório: 

Não estão representados corroctomonte 0s terrenos do Domínio Publico Ferroviá~o. nomeadamente 

o zuna o sul do Av. Brasília. a qual cpareee tcc-o rGpr~entado como de Do:Tiínlu Publico Portu6rlo. 

4. Rede viária; 

A REFEn, tol como acordado ·com a CML deiXou o canal pelo uma ~utura lmplon:açáo co vlodJto 

rodoviário co PUA. no 'l·JCldro do s~.prop0otc .de reordenamento uo rede Viário de .A.Icán1cra, o qun 

rco decorre de quafqueJ dos Intervenções foHOVIÓTiss previstas poro o zon:::t fPFA). 

No enk:mo. o cusénclo de urno rep;esontaçõo reot ceste viaduto (a uma escala O<Jequaaa o coM 

urna configJraçõo fixa) não pecmrte ofe~r o suo viabl!ldc:de c€ lr.ipor.toção. nomeodarrente em 

termos de rurcações, tece à presença do conei1o de Alcór.toro. 
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5. Estação ferroviária do 1\lvlfo: 

NÇo está nas previsões do REFfR a activação do Estação Ferrovlárf::J do !>Jvi-o. 

6. Prtnclpcls 11)sufcl~nclas ldeAt:ficoqos: 

• Existem múltlpas·lncoerênclas entre o ol~~ê nos diferentes peças escritas e deserhas. 
' ' 

Pa exemplo, o ZOla da Fó::xico da Pólvora. apa~ece em diversas versões antagónicos nos psçcs 

cJes~nltas: cJerrl<;l!l<.ilu na .Lona poente, demanda na zona nascente. tota lmente intacta. 

Deverla haver uma clorlfiçaçôo, 1os peçàs escrll~s sobre os ocupoções P<'etenáldos pelo CML 

para a ocupaç00 Mura d.a zona da Fóbrtco da Pótv0ra: equipamento de ooúde, equipamento 

cultural, etc;:. 

• São aprese(')taç:ioS elementos, do PrO!ec!o do REFER fPEA) completamenre desactualizados 

[nomeodomént~ d0 Solução &üseJ· e i"ntstl:J:edos com ~emenios Imprecisos do solução em 

dese:wotvfmento. Por e>:emp~ a zona dQ ligação ferroviária ao Porto de Lisboa aparece cm 

diversos versões nos peças desenhadas da proposta e di::l ortfçulado regulamento. 

• Ao coritrórlo. d.o qrJe é' re1ertdo ro P.UÁ c pcojec:t0 terJovtórlo em desenvolvimento nóo tem 

qualquer lnferferêncls Gomo COndro de t\IÇóntarp, tal -como é do conhecimento da sua equloo. 

Por ~eu tum0, á ~luçóo f~rr~vlárkl aPJQY€id.a pela Dl<\ (pleno via, f'..stuo estação subtesrú:'leo de 

Alcântara-Terra e respectivos n~A~sôs) não estÓ.·correctamente representada. 

• Existem. diversos Imprecisões nas citações e -na próprta descrição do deserivoMmento .do PUP. .. 

• Em múlti~S~Ias situoções.. .hó mpvJaçOOs lmpíeltas à REFER de iAtervençoes e re~pectt\tos custos. 

A títu'o de exemJ?IO, oft~e um r:ovo e!eJia.:dor e .um POf.QUe. de estoc onamento no Alvito. 

• 1\usêncla de quolguer rQferên~ o aos trabolhz:,s no domínio Hldróull::o, do Sar:~ee"nento e da 

Drer.e~gern ~êSêiWOMdos ~a ·REHI< e. pelê:l Sirntep ~ rna:1utençoo da soluções dlscrepon:es da . . . 
informação •. otempooo~te fornecida .palo-REF!:R. err reunião hOV'do no U.Ji:C. 

• Uso de diversas oo~es- eartogróf.cos d.esa.ctualfzadas e ccrrtrodltó;ias, com 'el)l'esentaçõo 

Incorrecta do Domínio P.oblc0 Fecrovlórt~ e lncoerê'lolcs qwonto ao editícado ~ demolir pelo 

desnlvelomentc fc'~'roVI~rtc (PEJ\J. 
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Face aos ponlos ontreriormente refertdcs ldlscr1mlnadomenle opresentodes em Anexo}, consJ:lero-se quo 

o PUA neces~tl:J de uma profunda correcção o ::;o11o tal, .não se encontra em conçgções de acsllaçáo 

pela R=FER. 

con os melhores cu!hprlmentos, 

Hilárfo ·Tinoce> 

Ar.axo: A'"lállse co P.cno ce Urb::rlzoç6o de Abài!oro 
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Anexo- Coment6rlos Detalhados oo PUA 

A. Peçqs Escrttas 

r. 'Volume 1- RsiGtórlo (AFxSILser 

a) Póg. 4 I Parógrafo 7 - f'!'lençõo de um prófocolo assir.açjo em 2004 (entre MO!=ITC, ML Carris. 

RfFER, CP, APL CM:..) que teria pcs~bllttado a perspectiva de reollzoçOo de desenvolvimento de 

PUA. 

o PUA 1õo r.~asceu Giesta oc.:uuênoa; 

b) Póg. 5/ Paragrofos 1. 3-e 7 - menção da protcco'o en1rc a CML e alguns propríet:Jrios uu zona 

pa:a dlretos é obrlgoç<?es na zona (elemeP~to cfesconnecido). 

A referência à secretario de E-st<*1:>·dos. Transpor.es e.à -vontode oesto em reformular o nó rodo· 
' 

feuovfárto para oumsn1ar a ~'GCiona.llG1Çlde dos terminais portuártos não forarn os Gnlcos 

motivos. 

c) Pág. 7 I Parágrafo 4 - i~dicado que, no êlmbíto da rege1êração 1 rrbona, o PUA pretende 

potencJcr a ln•ra·~slr:J~uro portué!rla de P..lc;;G:!rrtam, oumentando·lhe o ocessfbllldade teuoviórta. 

. . 
~CII afirmação é cloramente' dlseotdonte c<:)m O·prevtst0 no PUA ~ro a rodovia. 

d) Póg: 52 a M - é reJerldo e utiUzQ'do <:l VGiume 3 [G-eo!Ogil:r e Geotecnlol ao .EStudo Prévl0· [RêFER -... . . 
Gopres) õa Soluyoo Base •abo-ndcpj!dGI} do Projecto de De3ni'lelamenlo Ferroviário ée AJ~Onlmo 

(PEA). 

~e traçado e 0s sel:Js.. e~mentos Já r.é(") !;tlô'fX1Ssfvels de ser~m utilizados, desde 9 de M01ço de 

201 O (da" o da ern1s~ao. <!la .DIA do Pro:ecto a0. Desnivelamento F ertoviório}. 

e) Póy. -65 1 Par.ógt;áfb 2 - rn01S. umcp;ez é ·réferido e ~ilfzada a solução DGse do chamado Estudo 

P:eli'nlnar de Impacte Amb.'Oritar-{G:Jpres)í. obànc;lonatia no. quadro dos trooo;hos dO PEA. 

O Estudo de lmpacte-AmbleJ:ltaJ·(!ií.A) já foi aprovado r:>eiCl M'A (emissão da DIA), pelo que náo taz 

sentlco enunciar eler.nen1os or.:ti~os e com um traça<;jo obandcnodo. 

f} Pó9. 70 1 Parágra:os 3 .e 6 -é rcoli.~ada uma reterênck:l ó Peço 9, como opresen~onóÓ a Óleo de 

dor:nínio APL. 

NG en1onto, não 'fqram idemi:icados os tesr.enos de oomtn:o REFER presentes no mesma zona, 

·culos Imite& foram forne.c ldcn; ó eGjuipc do P~A. O'"ltcs da. entrega do :iCU Estudo rcellmlnor. 
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g) Pág. 77 I Par(;.)grofos 2 e 6 .,... é ap1esentaoa uma lista d~ eGilftcad::>S com valor pctrimonlat. 

medlan~e o tipo de classlfiça;:ão, remetendo para à Peça 12, onde consto o edlfíclo e o gare da 

Est~ção de Alcónlora·Terra, como send:;~ .um lmóv~l do Inventário 1•/lJnlcrpof do Património de 

llsboo, 

'-:::> entanto, que estó Incoerente com outras ldentiiicoçõcs destes eleiTertos, aue varlan entre a 

Go·e. o Ga1e e o Edlfíclo e ..só o Edilícío do Estaçóo, como sendo po1~mónio ao longo do estudo) 

h) Póg. 92 I Parógroros 5 - refeíenctam-sa Ós· dados do trocado do PE.A., como sendo dados base 

para o elaboraçno do PUA. 

No entan1o e como iá tol referk::lo, Só·::> corsldCiqdas Informações do ::stJdo Prévio da Solução 

Bcs~ (abandonada! e .é aoresentodo poste<iormenta um t{cça.cfo incorrecto da5 var1ante3 2 e 3. 

ij Pág, 93 I Farógrafo 4' - referência à conccrtqçáo entre as entidades Que encomendarem o 

eG1udo para a criação dos .critérios ue planeamento do PUA. 

Os critértnt; de p~;;:~neomento foram dà eetrlta· compqtênclct do CML. A entidaoe qu.e efectuo a 

conuct.oção apenas se'V!U de supc:te flnance'.ro oo desenvclvlrrent0 do es1udo. de acordo com 

o artlculad::>. 

I) Póg. 1 08 a ll4 - merçáo da situoçáe actv~l óll estoclonomento mas sem rereril os prob!emas 

lnduzlr:tos J)elas cav~s (em te!mos hidrâullc.::>s e de pGrc_ofaçõo .subterrâne~ do vole). 

k) Póg. 1 r5 1 Paróg1pto 2 - é oprsseJ'ifl!ldo cemo: ~ressi:Jposta f:lOra a locauz.ação do fur~ro EP de 

.t..lcântara-lerra. a redl)ção do sua distânclo no E.? de PJcântara-Mor. 

No ~·ntanfo e como refertdo, .tal locollz.Cçóo deve--se à lmposslbiOdode da wa lmpbntação 

noutro IO:OL dqdo a falia dé-esr;:cço parê ln)ptan1~Çõo da plataforma e Feia ·Incompatibilidade 

com os pendentes a realizar pelo tra~ado •enovlário. 

I) Póg. 1 1 7 1 Parógrafo·.2 - ider-~tlflcam-Sê os [nhos com maior oferta em Alcântara, como senco as 

Unhas de Clnt Jra e de "Margem swr q ue se supõem ser. uma rs1erênclo à Linha do Sul. 

Ore, em ..6.1cón1aro. s6 há oferta para a Unh(l de Caseais (com "mais proc.;ra") o para o Linha de 

CintL'ra, uma vp,z <11. JA, como se sobe. roo. hó q\/Jalquer lfgação à linha do Sul. a não· :;e~ por 

tra~sbnrco fera do .zona de Alcóntcua. 

m1 Fóg. 124 1 Parágrcfo 1 - mais uma vez ê feita uma refe·éncia à ár~o do hi::lróu!lcc vrtono 

reportada ao Eslud~ Piêvio da ~olução BGJse (obgo§ionado). 

n) Pág, 138 1 Par6grafÇ> 6 - é referida como caí:.Jsa do mau estado do Canei:o dé Alcênlar~ o 

alteração 1 cmpllaçé"o das 'es11\.1fur.m viárias e ferrov'árias que foiom co•ccadas na proxlf'lidade 

deste. 
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Oía, a única olleiaçOo 1erroviória correspondeu a .umo obra de retorço. Falta réferlf verdadeira 

cousa - os problemas de manutenção. 

11. "Volume I - RelateMo (Propostu) .. 

a} Póg. 2 I Paróg{bfos .1 .e 3- é aprE*:mtado o refÔónutoçüo d~ n6 ferr0vtório de Alcôntora (PEA) 
1 

como principal tema subjace~te õ elaboraçtlo do Pt:.A. e que este Plaoo prEtende definir uma .. 

es1ratégla para átona €19 Alcólltara q:Je· integre as GCÇOOs e oriAntaç(!e-s do REFtR e do APL 

.As acções. de de~eri~loMmento. dá APL e da REFE.R sáó pettinentementc~ (e desejcrvelrnente) 

enquadré.lv.eJs n_o ómbt.t.o do P.U:A.. tanto ITlOiS·'Çlucmfo se ·sobe que o ordeoornenfo ao temf& io é ' 

umc competê,nclo-ctcro ca OML e que asoJtentaçOes são c,lçlramente d f.adas pela Autarquia de :.:-, 

Lisboa. 

b) flóg. 3 I Parógrafo 1 e 3 - é referido que os estruturas da REFER e da APL são os pslncipals 

condlclor.tantes·às. propostas do PUA. 

Tal ofltmaÇêo controlfà ciEJ rcrnente o <Sspfr-ito do ponto anteriormente referido. 

c) Póg. 7 I Parágrofo 2 -é menclonooo ·~ emergir do ttlnel. e edificar pelo PEA, 'no z<Dno da "Fóbrico 

da PólVora .. , no erito~'fo o rep-esen-açõo ~as olter~çõe~ deste edfffcio variam entre Peças 

Desenhados. 

enquanto que na ~ço 32· é c::u~:it.esan~<Jc?lel c edlfiCCf40 eetllal (sem démollçOo fetal ou porclat), 
. . 

nas P.eç<lls Dese(lhas 26 e 2-6A opej:(os ~or1e-do edrtlczo'oo é demclldo. 

dJ Pág. 12/ Parógrç!fo·2- é mern;lonada ~ .ixetcnsêo de frx:mçéi<D cl~ llmile paro o. cres~lmento co 

1rátego ro~'611~ diíigl<;b ao Porta de lis_b.oo.tçtesslbilioade pom:i6ôa). 

et Pág. 22 1 PoróQtatd;2 -é ref~t)de,o .. fe.cho co eiG-e~so à Pente 25 de Abrtl como consensual. 

Desconhece-se.se·JÇJ foi·cof?da~ado-o NIR eô~t.:lr:l oor.rcesslODárta Lusop<mte~ 

. . 
t] Pógs. 37 e ~6-ManclonodQ a· cCÍr'l~rL~õo â~ -6. parques c1~ cstaclc:)Qmento subterrâneos, mars 

um do que em versõ'l").S anterforés do PI... · 

No entanto, nos Pe.ças 2.8. e 29 .• l!lpenos é ·apre~entada a lmptantaçõo do prooosfo junto à 

éslução do AJvito e ·_a Oeste da Ponte 25 de ~rll. 

g) Pág. 39· 1 Parógrafo 4 - é meAolonado extsfêncla de uma vla Ú'11r.o em clrecçáo õ Unho de 

Cascais, o partir da·sdldo Sul da futuro Esfaçeo .de·.t>.lcântara Torrd. 
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Tot afirmação é completamente bcoireota·e corresponde, mais uma vez, a urr.a desctlção do 

ftoçodo ferrovlórto abondon::~do. 

De facto. o refêlfdo 11ç;açco ser6 um vlo duplo. em que umc das vios Ugorá ·a nova eS:acão à . . . 
linha de Casca1s e a outra·oo Muro Fe.xe de Mércadotlas enterrado. 

I 

h) Pég. 39 e 40- é lder=~tlllcada a ·futura Estação de Ãlcê!Jniora-Terro, o ccnstrulr no âmbito do PEA. 

cerno situada r.1a Rw de Cascais. lal Mo é inteiramente e.sclareoedor. A estaçec em questão 

siluor-se-á pr1nclpclrnente no Ruo João O'lvelra Miguens com o saído sul, es.c;a slm, Jmpl::Jntada na 

Ruo de Cascais. 

Não é referida a necessárta compatlbutzoçóo do àce~oo centro! áa futura estação, .sêndo 

apenos Jeterldos os· acessos N01:e e Sul. que consht\.1irá o a;:;esso ae emergência à zona da 

p1o1aforma. 

I) Póg, 89 e 40 - É mfertdo qoJe o rctxe de macado:lo entenado é constltufdo por 2 linhas o por 3 

topos de ma"lobras. 

Tal não corresponde à redlic::lode, esfão a::>enas proje'Crados 2 topos. 

' I 

)) Póg. 41 1 Poró'grato 3 - .é- Cllles1_[Gt10c'D o vot~~de tutoro do llnt)a entre Acóntaro~M(lr e cors do 

Sodré. 

corr.o 1o1 repetidamente refe~do lio oec~o dC!Js·H~unlóeS ha\lldas. a Unna de .case~ is cor.fin Jaró 
. . 

a funcionar até ao· C'ç;s do SOdré :mantende g oferta oc1qg{), sendo a zona de A'côntaro uma 

"blfur::::ação• com.sepo~€lÇ~9 do fTófeyo poro atlnho de·Cintura e paro o Caís do _Sodré 

~: Póg:--42, 45; 46 e· 47 - sáo apr~se~tadas v6nlas !lguros do Lona dGt futuia· Esta;-:áo rte Alcôntara

rerro. com os vti~as hlpótáse·s cc lnteracçoo com o elóctrlcG, deslocado pata c ma do túhel 

~errcvlórío. 

1\lõo é ref..)ressnTcida ' Cf dlmensõo e: toccllzoÇóa correCTa da estação e os ace~s::)S desta à 

wpertícle. 

Embora não esteja representl!ldG a solda sul da nova estação •. Julga-se que não haverá espaç o . ... . 
para o troçado da h1pó1ese 2. 

IJ Pág. 48 1 Figwo 7 - sõo repr~nlados os 1ermlna.s dos autoca:ros. apr~sontondo a c ctucl 

estnç.óo de Alcóntara Terra, que será dt:1~ac11vooo no âmbito do PEJ\. 

m) Pág, 49 1 Par6grafo 4 - é proposta a const:t..ção de um túnal pa!a peões pa;a travess'o do FfOÇO 

Gem~~ol Dorníngos .de OllveJra, entre o•FL.IiUIO Estaçõo"de Aleantara-Ter(o e a zo1a Norte da 

pt::~ça, no decorrer do Empr~ítac.ta·do PEA. 
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Esta zona oprc:ienfa umo elovaoo den·sktode de lrífi<::~~est·utuias de grande dimensão ~ 

Jmj:X)_rtâncio (coso de cabos d9 alto. toosóO dO E8P e condutos oooste~oooros do ErAL dE 

700mm), adlclonormente sern cow1sfrl.ída ~mo novo condUfa ds sareamento que ligará a ·eoe 

do Alvito. Revelqndo-se assim/ r.es<.e Ombtfo, urn dos oontos mais complexos do PfA, pelo que to1 

solução deverá ser de'<l.ldomente es~t::dddg e nóo est6 prevista no PEA. 

n~ Pág. 56 1. Porógraro 4- volto CJ ser menc•::::~~1odo que, paro a elobo~oçóo oo PUA foram tomados 

em COI'ISldero~o <;>~elern~ntos prqentes na·sOiliÇóo &tse (Qo;:mdona<ic) do Estudo P•e!írnJnar de 

lm~oete Ambiental (Gapres). 

Ora, ;6 e~snn.do·um ÉIA entregue e aprovaçio. com orA favoróvel iá emitida, não faz quaíqJer . .. ... . . ; 

sentlc'o u..~rum-e!emento ontlgo, atx:mcfQIWCfo e sem autortzaçao da APA. 

o) Pág. 58 .o ·b2 - IndiCa-se que cs baciç.s çio retenÇão propostas pelo PUA nõo reserveM o : 
. . 

Qr.oblemo ~os inundações do vale· de AlcOnfGJra. 

No entcmto, ooo--t~ refere que esta sttuaÇõo dev01ia ser en:Quadraoo com as restantes 1edes a . ) . . 
execvtcir e com<a necessidade de apro~vn:d.ome.nt9 de tal conceito no Lona de Alcântara. 

o) ?ág. 72 1 Por6gtàfo· 3 - volto d ·s~ i'tl~:mclonado que para o elabcraçOo do PUA raram 

conslderadc;,s ~ ~Jem~ntos Píes_c~tes qq .soi!J~Oo base f~ooop0<Ja) d0 ·EstudG> Ptévlo {Gcp:es). 

Não se a:Qm~er~d~ a lnststên:olo n(;) uso ça. eler:nentos ultTepassados, quando se o'lsP'Jc de 

elementos aclt:.raltzÇJdqs e cpro'LOdGs ~'b APA-no atA ló-emi'ltta. 

o) Póg. 7-5 e Figuro J 2 -:-·é "r:nencionada 1$1ma'Obra -de ln1er.veAQóO no Caneiro do Alcântara, com a 

teollzoção de -um~-clt:JpiJcagêo .. desto f!~.ruJt,Jra aô .lor.tgo ccs Rum Joélo OUV'el;o 1•41guens ~ d;J Rua 

d~ coscols {~r.o,ç!e iQJRIOfliG~0 cp-1ró9(tdo d?:l>f6t afOOJ#ntGmente s~m ~ér no C().l'ltexto dO 

Pr:A. 

Não e.slá pr~v!Statqualqt:Jerot:Jra r-o Ga.~ejro de.Atr.qntora pela RfFER. 

( Póg. 78 - o esqlietna apreseAtaao - seflllelhome 01> presenfe no Pri-mo GQt~l de Q[eOO§eH 1 de 

Lsboa (PGDL) - com-condL.tas pqrClí9:us. ao·Cal"leiro de Alcântora para encGJml:~hamer.fo de ,, 
óguas para o RJo t.e]o1 por lnsl'Jflclên6.o de- 'ésPQçc<> nas Ruas João onveiiC Mlguens e Ruo.de 

so~ols e peta inqése;obf!1ouue de·llaver umGJ> poSsdgerr:/llgàção rldróulico directo ~o caneho 

dos novos tutxtgens-(estruturo .ern alv.:f"loríc:f é por i$sp permeável). não pode ser. u~il~zado. 
# ..... 

A proposto da REFEB. · que Jó é do t:o. 1t1e~im~nto da equi~X:l, consiste r: a execução de urna 

sorução em tudo_seFJ'lelhonte à proposta do P.GDL mas que.nOo u~ c mes'l'lo "canal" rodovló(o. 

em consonânciO c.:om G proiecto da $imTejo; Qtle também está o ser j esenvolvldo na margem 

esquerdo do vele de· Alcôntora. E~tó o set de~nvolvldo o Pro~ecto ce Execução des·as estruturas 

pela /(EFER e peta. SlmTejo, sendo que. no coso oo REci:R (margem diíeita) a nova condViO 
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passará na Ru::1 das Foli1alnhas e na Ruo do Cozfnha Ec0nômlco. 1al !6 rol transmitido à equltx~ 

do plano. 

s) Póg. 79 ê- 84 - e feita menção do projecto de desconexão dos afluentes do m:ngem dlrelto do 

Canor:o como ser~co exGcutac'o .peia Slmtejo. 

No entonto, e·sta margem sefó lntGfVenclonadu pera 1':{.EFER. no â.-nbiro do desniVelamento 

:enovlârlo. enquanto <:fl·ll3 o margem esquerda éstó ser estudada o será lntesvencíonada pela 

SlmTejc. · 

1 Póg. 83/ ?arógr:oJo ·2 - é Indicada o cons1rüção çfe túneis ferrovlál1os sob o caneiro de Alcântara, 

não estan3ô tal relaclorod:::> com o selucã.Õ a desenvolver poro ·o PEA. 

u) .Póg. 90 I Parógrofo 4- é reter.:da ·o necessidade de um novo viaduto [paro su~iitufção do actual 

Viaduto Metálico· de A'çóntaro) por fofça· da altera:;:ão ferrovlárla prevista no PEA. 

Dê tofeTlr que tal necesstdade·apénas se '(elltlça se for exeolJta<fo a Variante CML de UgoçCo ao . . 
?oito de Lisbco. 

'') Págs. 93 a 95 e Q~~os ·~n.~xos --é .reteilcfa.o corAp<::trtiGipoçóo por pxJrte do fiEFER nas obras 

preVIstas: 

• Prolongqrn~pto óo Ruo do Atco CtJrvalhqo; 

• Reperfitamento e--requalíftcoçáe doe~ttcço p.!Jbllco d::~Av. de Couta entre a Av. da Índia 

. e o Largo de .4.leântoro ~(~UG·dê·C~soolsj;· 

• · ReQWCJII(Icoção .da.r91Ullàa çle:AIOOrltara: .... 

• Elevador do AMto;. 

• Vladuto de ligGJ~óo da Av. de BrasJia cotn à Av. óe Ceuta P9ra trófego aulom&vel; 

• Tú'nel rodovf4Jiio d~.figqçõo à Av.lnfa~teSúnfo: 

lntervençCo ur-banístico d:> Jarcilm f"Orte-~o à G.are Morítfma de AJcô11lura; 

Parque de ~stac!Onamento na estação do Alvito. 

Nos quodros apresenta<;:~os sõo Indica<;!~$ est:motlv~s OlÇCrtentals para. estas -obras. que, em 

mJfros casos, na~ merecem cicdibllldade e que· não f<:l!om âmbito de. quolguer artlculaçóc com 

a RéFER ou qJCiq ... er cufro .dos 11)76Nenle.ntes lnstitúdonals psopostos rofe1ldos. 

~-
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De rete~lr que .só os três p-imeiras .Jnterve.nçóes refendas decorrem do PEA e, corno tol. serãc 

assumidos .pela Rofer. Há tamt:ém diversps ~abclhos do saneamenb e drAnagem da morgerr 

direita que a REFER Irá <;Jssumlr e qLe não estCo considerados. 

·11. "Volume 11 (RegUbmento)" 

a) Peços De~Mac:tas- São anexos quatro Peças Desenhadas ~40 o 43) o.nde aparecem, entre elos. 

Vétsóas diferentes do jiaçadO ferroviário do PrOJêcto da REFER (f'EA) e do Porto de t.:sb:.>:l CO"n 

<ferro e sem o1eJro da Doca de- AJcóntora. No caso da Peça 41 , eS.a não é u mesmd 

apresontaqà no volume dos Peças Oesenhodg~, e::nboro .se aprcs~m1e com o mêsmo númsro. 

b) Art.0 6- Não é e.xpf'iclto o-papel do lNEC na avallzaçóo çto Impacte c'a construção de caves. oc;· 

contr6tio ~o que e~ava Indicado na versão -dal regulamento de Malo de 2~1 O. 

c] Art.~ 8- Jntroduçéío qe 1"\QVO J'.?Onto·cqm a seguinte· redacção" As Restrl9ões de utl"dode P .Jb lco 

futuras e prevlstQs ;pel<:> PL1A.. des!gnàdomente os te~peltantes cs rede& de transpotjc.:;, esta o 

assinaladas oo PIOnro de conc;flcfon::mtes ... 

d; Art .. 0 21, pon~ S. ~línea e] -é ;efel1do a-f!e.çesslefade de f')Clrecer p:~r po."fe do tN[C e a u:mzaçoo 

do modelei) ei<n' de$~lllv6Mmento, mo~ não-estó em uníssono cem o prese:1te no Art.0 ô. 

e) Art.0 25.- notÇJ-se··._que reloti'v'CJmente o pr~,oosto de regi,Jlamento apresentado em 19/10/201 o. 
foram reT1rados .os~us.-nú1":1eiCs 4. ~-·6., j~tgond<:>·s~ ser ce manter as suos redacçoes sendo QJe 

na porte ffnol·dó p,ont9 §, deveró êt•e tor o seguinte Gílleraçoo. ;· ... estabefecldas em plano de 

1=crr.nenof ou oatra-ooeroçõo urbatlfstl:~ ad~qyada, que ·estobeleceró. .. " 
' 

f) Art.d 32, ponto 1 ... rmita o tiP<J cta construção a reqllt.or em espaços canais, como alrec~amente 

ligadas ao.f-Jnc!ooomar.rto -e. exptoraç~o d(igS re.sr..ectlva~ Intra-estruturas. 

g] Art.U 45. pento 1 - remete poro o l\rt.0 29., QnGte q:msto a necesslda6le de parocer do. LNEC (no .. . 
caso de oper~· .lllbonísllcas), r.c entanto nó~ remete para o Art. 0 21 que se refere o 

construç.:to. 

t-) Art,0 47, ponto 2 alfn~p ·~) - dado não esja_r. nas previsões da f.tl:l-ER a activação dG estação 

ferroviária do Alvito, .esta alínea deve ser e 'Jrninada; 

I) Art.0 ~9, ponlo 2 - não é re1eildo o M,0 21, à semelh.ança do comentérlo untertor. 

n M.o 53, ponto 4-- nci -conSffUÇÕO ColOs bOO!as-de. rete.'1çflo é _reteri:::ld a crloçéo de una tx:m~íttl 

mbótea que. 1m~ç9 0 etC'ess? ·ao plar.o d_e ágl:.la, no entanto tal não é Identificado r.cs Peços 

DesGnl".ddas. 
. ' #---
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I<) Art,0 34 - Obrlgçrção de construção d~ Baccs ele Retençóo. 

Este assunto, dado o· d.evaoc compleXldads da hidrologia do vale de AICêntara. devorá ser 

equacionado convenfenfemente e as ê1eclsoos a -ornar devem ter o ouxl.io do LNEC. 

Nor~eadamenta. o formato e locollzbção dos mesmas pode ter de ser a lterado para oumentcr u 

sJo eftcácla ou pciro minorai O:i prejt~lzos/à~v·antogens que as mesmas venham a introduZir nos 
lOcais ldentlí'JCados no PUA. 

I) M .9 42- ut::fine c ruldo méOOmo, para 1000 o 6roo do PUA c~m a classmcaçõo de zona ~ls1a. 

No entanto, não h~ qua~L!Ier solvdQU•::rda poro os canais rc;rovlóriOs e rodOVIários erJsten1es e 

futuros. 

m} M.0 63, ponto 2. alfnea c- Gonteúdus orogram6tíc<::s UOPG2. Referênclo à oXígênclo de haver 

~m único projecto ;:>::Jtsàgíslfco e urbanfstfco,- Referência à 1eobllltcção e re~onstít:çco dos 

edifícios da Doce~s, 

A REFER lró ~xect:tar um projecto c;fe paisagismo paro ·o sua zona de lntANenção que não poc'eró 

abranger 1or.os que nõo sóo ao suo comp$1ê.nda. pelo que a.averá estor prevista uma 

coordenação entre .pro!ectG:Is paisaglst1cos e ·n~o um ún!co. A reconstr.Jção de olg1.:ns dos 

ec:tlllcios das Dqc,as ~ão será possrv,et. P0r" setern zonas am que hó ~Utrcs estruturas (túnets 

feHovlóriOS; slsfernos ~e orenag_~m. v<31vulas de:more, etc.}. Salienta-se, Cinda, ClUe Os!éS eCifíd os 

são na suo maioôa dQ APLque'tAm comPGtâncla forma! sobre us opçóes do mesmo b r.o l . 
. ·l •. . 

n) M. 0 63, ponto 1, olrtlea é}- é conslde!Pda Ef, 9ons~uç~o de parque de estacionamento para os 

•osl~ertes nos 1erre.nos·do,actulil! c? de·Alcêntç:rC'l•Terra. 

rv. "Volume III (AvallaçóoAmblermtil Es!T01églco·-Re~mo Não Técnico 

Póg. 16 - ó feito uma re1erôn~lo à Ogoção entre Arcântarq.-Tena e o cc1ua1 Feixe de Mercadorias 

como e.srando desactivada. 

A slluaçOc cnunci:::ldo é completamente incouecta, uma vez que, actualmente, possom oe 2 a 4 

cem bolos ! dia nGsto llgaçôo; 

Po1 outro lado. não são referfdds as soluçõe.> apresentados pe!o PUA, pois· apenas se diz que os 

rresmos irão .prodL:z~r melhorias na zona· de inserção! 
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V. "Volume III (Avàlloçoo Ambientei Estratégico .. --'- RelatóJio Ambiental 

n) Pég. 8 I QuádJG iU.l - é cpres~ntoda o APl cóm0 sendo a entld<:tde que recomendo e de~taca o 

Projecto Nove Atc6ntara. 

I 

b) Pág. 56- é ldenttticada a actual ligaç-ão entre Alcântara-Terra o o Feixe de Meícodorlas como· 

es1ando desoctlyados. 

Conforme ·Já referido. tal dk:lgn6stico é claramente Incorrecto, pcls, cctualmente, J:X,lssom de 2 u 

4 cornt:olns/ dia nesta -lfga~áo. 

É lguclmente refêddo <:j.l:le o iKIÇOCio <:to túnel do PEA é em vta t1n:co e que tal configuração __ . 

cunsmut um .oossívefponto-Qe estrangufamerr.o Cfo trctJrego terrov1ório (?!). 
' 
I\• 

Como j6 se referiu. tofatirilJOçõo é clolomef'!te lrt~o{re-o:ta, pois o ottado túnel uco1h'e duas vias. 

c) Póg. 58/ Flg4ro YA-1 .,.. qpresenta-se um tr<:1çado do PEA Incorrecto, nomeodomente, na cu;va de 

aces.~ à Llr-!ho·de-,O:J~qal~ 

A não dispontblllz.q~t;~o- do suo~rte ln'(}fmótlco nãe peiiTliiiU uma ofertçéo rlgorosn do troçado 

contido na st:pcac1to?g.fl~ura , 

d) Pág. 62 / Figura V~44-.l~n.tfficaçãoincorrectGJ .dG traç.odos dG: 

Vorlante 3, com este d--éo1mtidlr C<!:rh o1ractcao· crctuar de liga.çáo ao Porto de Llsbea. 

llgoçõu oo P.EA à Linho-de Casc:Jis. 

ê) Póg. 63 1 Figura V.45 - ~ lr:nage1 ~ 1 a~:eserr.soo contem re;l~r~s8ntaçâo de um dos edlffciOs uu 

Banco Allmentqr ÇO.fi\ha. o "tema (O elenôllrl e não tem o actLal Estação de Alcón1ara-Terro ou da 

suo Gare. 

A l'llag&m apreseritd etel"l')entos existentes com misttJra da elementos tu-h.1:-os induzindo em ena 

ps'o que cevo :;erQ!fe;,dd~. 

f) Pág. 1 -1 1 ANEXO X-~rooeres à ,p:opasta -dG de11tli_ção do hnwlto. 

Não.hó referência aos ~ontoctos c0m a R5FS~. que possam ter contrtbuído para es;e ómolto. 
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\Ir. 'Volume III (Avallcção Ambiente~ Estratégica"- Componente Acústfca do Ambiente 

Pág. 15 / Quadro 14 - .9 apresentado um quadro corr. dados do tráfego terrcvléri·Z>. 

Não é ldenffi:;ada o/os llnhats a que se re:ere {Unho do Sul, liniia de Cascais ou Unbo de crntu•a ?}. 

B. Peças DesenhaeJas 

o) Peço 1 Ver peçc 2. 

b) Peça 2.- Anollsado er:n cen)unto com a ·ocça 1 

• Refetên~ta à'Unh:1 oo·Az.an·buJa- será.d Unha do sun; 

.• Não esió •epresel)tndo a Linha de anf\Jro; 

• A secção do Ca!"lelro 'opreseRto:la está ell®o, .pois ('ieveila ser um a ov6lc"? em bei:Jo e 

r.~a urna sec~ã.Q em alvencrlo; 

• A .ocalízac;:.õo do Caneiro es'ó errado; u(na vez qtJe o mesmo acom~nha a P.v. oe 

Ceuta; 

• A olrr.ensno e o se~ção do Cor:1elr0 opreser~ludos esrão Incorrecto~. 

• Náo é ldentii'Jcado o .t!Jn~· ·eno.M.rlo de A!Zàl'ltar~ exlstênte: 

• A loCEliiZ<l$iÕO do Ccmelro está, mGl~ rUflU vez, eirGJdO. ~IS C O "no j6 áclma se referiu, o 

mesmo açompGl~ho,o Av. de Ceut~: 

• A secçúo do C~r'loiro Q~reserh::~tla estó·errac!a, [devf?rla ser uma ovóide em be'áo e não 

uma secção em elvenarto]: 

• Nó:) é Jeprescntada a L:Jnha do Sul; 

• t\ão é ldP.ntificodo o·Edíf!~;i;lo do Fóbrtca c:Ja PólV01u; 

• A dimensão-e. a ~ecção·<io c..onel:o apresentador; estão.lnccrrectcs 
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.v cc. lO 103 

tf 

• Não é c presentada a Estação do Alvito e o Linl:)a·do Sul: 

• A local~zaçóo do Ganelro ~.;tá maiS uma vez. e;rada. pois como .'á se referiu. o mesrro, 
acompanha a Av. de Ceuta;· 

• Secçõo cto--Cone:rro errado; 

• A d lmensô0:e a -secçél<;> do Cqnelro. op·esentaom estão lncoJTectos . 

r -,, 

• A VOil.Jrne1rla.de estação do Alvtto esta Incorrecta; 

• A St:K.-"ÇêO do CQoolro apresentada. e$ h~~ erradO.,. pois não é a socção t1po em alvenar10; 

• Nóo é representado a Unno ca Cfr,turo: 

• A d imensão e· à -seQção co Conelro-cpresentados estco Incorrectos . 

• A Esta<iáQ -.de Aloônteró-Tew.l estó identlflcut.:o como sendo a Gare jcoter1t r.q do 

pJafat.orrne)? 

• 1\õo é rêoresentoda' n linha de Cinturai 

• Este . perfil ~rece não estar corr~támente implantado, nem sequer representar 
I' 

corroctomep1e <::1 zoQa ~m queslão. 

• Não é· represento~ o vlaétJo metóJG_o de Alcântara. 

• Não é represel"t~Odíil a Unha de·CaooQis; 

• Não sóo ldehtifitados as Av.'s co fAolO. d.A Brasma e 24 ce Julho; 

• A. dimensuo e G se~çáo <:!o Caneiro aor.esentad0s estão Incorrectos; 
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l·rod. IC·iC:I 

c) Peço 3 - A representação d9 todas as llnr.cs ierrovlórlos e Estações está Incorrecta ou é 

Inexistente. Assim: 

• Não ·é representado a Lnha de mer~o::Jor:as; 

• Não é representado o Feixe de rrercadortas; 

• Nõo é representad:J u Ugaç~~ ao Porto de llsboa; 

• Não é representada a ligação entre -os Estações de Compollde e do RJSsfo; 

• t,'ão é representada a Ugoçõo do ·Estaçoo de Campolide com a Esfaçao de Sete Rios 

{unha de anturn): 

• Não ·é r.epresei'ltado ·a Esraçóo de SGte-R,os; 

• 1\QO é repr~..sentaco o ·Estação de·E'n:recampos; 

• A rece '~íàrla prt~dpal es-tá soG!eposta à .. Unoo de Cascais, Clpós a Cc.:·reoona 1\'aalonal 

\ZOI1:J nascerne); 

• Em Camp01lde, nao está repre~~ntsqo -o llgoção do'l:IAha dO Sul oom o Unha de Cinturo; 

• A ligaçõo do Estagão de Campolde à Ln110 d8 S ntra esló incorrecta. 

d) Peça 4- A manchGJ cz•JI, que assl.ncla o caMlro de Alcóntara e roda o :zcno do Porto de llsb0a, 

nO o estó ide:'l:fficada no l~enda 

a) PeÇa 5 • Ver torrpém p~a 6. os e~muols GQmpremlssos call"'Gróri<:>s· ds émpa(celamen1o 1 
repmcelomento. que cbiangerr o edllíclo Noànt!"lro·Rio e o fóbrtca rta azule.los, a demolir pelo 

PEA. não estão tep."e.serttado,;· nas plantas d::t.prop,:lSf<;J do PUA (Peço 26 e segui.:17es). 

ft Peça 6 - o prolongamento do actual edítíclo Alcôntora-Rio (paralelo à Ruo ,João Of1verra Miguéns) 

não está locntific:Jc:lo como eompromls:o-o comctrório. 

No entonto, nas Pe.ços Qesenh::Jdos re;e;enies à Proposta do FUA. este edlltlo é representado 

com umo óroa de ocu~ç.ão superior, q::>anhand0 o zona de lmply rl laçã:> do acesso 1\:orte da 

fulw::J Estação de Alellntcra-ferra. 

Núu está representqdb qwol(lL'er ~ída dc:r. J19VO· estação feHovlár:a, nem e!tó salvogt.crdado u 

zcno Norte r::ora o saído.princi~ol desta, 



\-'Cd. l Q. l ;)3 

H 
g) Peça 7 -A tose 'topugláflca usoda é dWerente e desae1ualii!:O.Gla face à da peça desenhodc . . 

anterior. não ldenfificolído p, ex. a zono do etfltícto do .A.tcô"l•ara • Rio e da Estaçóo Elevatén('] .,~. 

3 dd s;mieJo. 

' 

De referir que a reoresartaçóo topogróflco é muto dt'ereme em dtve1s0s c:os desenhos 

a:)resentadOs . . 

h) Peça 9 - P<s áreas c:tc Domnto Pú.Jtico ferrovlóilo (DP.:.) soh cdminlstraçóo <:;'a REFER, e nOo da 
ltlVester ou proprtedcrde d~ REFER. estão inc0rrectc1mente ldentlacados e;cv não são 

represerr.adas. nornecdamente: 

• a linha Cle Cascais 

• o Feixe de me(cooortas e p~rte da ligação o ·estaçéo de ·Al::ântara-Terra e ao ·porto de·: 
. . I . 

Usboo; 

• o Linha doSul:e.a sua Jlgaçóo Çl Ponte 25de Abril; 

• porte da· zof\la· <!la escola ~:; do complexa. das piscinas. assinalados como prop:tedade da 

CML, são, de.· facto, do Oom'nl_o f'úbQt:o Fe•roviórto- DPt=; 

• 

• 

• 

o 1editrc1o do Alcólltella-Rio o respecflvos cmes sOo assinalados como propriedade da 

CML; •• 

! 

toda o zot~â lln\'t<ldc:J f:5el~ lntc tem::Mérià de aces.lle ao porto de Usboa (lnc:'JJíndo o 

restowante [)o(>..a d~ Sanfo ~ Clt..be rerr.o...aáoo de Rerro) está assfnalacc com sendo da 

APL quendt:>'pÍ mesmo é co DPF. o mesmo acomeoe com porte dos te~renos a Oeste do 

·P.on1s 25 Ab:iljunto ê;t-_doco de Sdr.to Amaro; 

o caru:;JI deJrga_Çãs êntce o EP <:ie AlcilntoJo e o terxe ce r~e:-codorto está mo ass'no!odo . 

;; Peça 1.0. Algumes dps vo umettics oos -edlfíc::~os E:Jsfoc mal oss\n:Jfada~, coM pisos o mais (vg. o 

EP de Alcântara -Te~ra, o Clube Ferroviário e um dos edttfclcs dos restcuiantes das Docas). 

Man1ém-se o ldenf!flcaçã'o do 'JOILimetno em edlficlos tà demol.<:los (zona da APL 

concessionado). 

JJ Peça 11 • Co':lTinuam a ser representados ed.'fíctos que hó multo toram demollocs (coso dos 

armazéns na zona da APL). . 

k) Peça i 2 • AQwL o EP ce: /.l.tcônto·o-Te;•o é- retssldo c:>m Imóvel do I'WGn1áriO Mun:cipol do 

Potrirrónto ::l.e Usboa, em .contra~! e com cutras ref)1esentoçõés diferentes, com e sem cobe1turo 
! 

(a,:=~reSêntadas noutros,desenhosj. 
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Um :Jos oo!rlclos Pfevistos dem(lfir no âmbito do PEA. esró clusslílcado como Património de 

11terê~se \llurlclp:::l, sendo quo o pavilhão em questóo nào é original da es-oçúo e esta 

ma~caçôo contrario os opçõe-S presenfes no desrlvelomento terrovló:to c:e Alcóntarc e jó ace,te~ 

pelo /JJ'A; 

I) Peça 16- Não se refn·em os usos do Estação de ~únlar~-MCir. No enian1o, para os edifícios de 

armazéns .existentes na Óíea da Esraçõo de Alcântara-Terra aponta-se o uso de transpo;tes e 

comLn1cações. 

m) Peça 18 - Não estão ossino!adas 1odos as linhas do EP de 1\lcClnto ra-rerra e da Unha do sur, nem 

m estcções do Afvito e de A.côntoro-Ter;cr. 

n] Peça 21 - Não está marcada a Estaçáo de Alcântara Terra. mas sin" a Gare [coberturc co 

p.<Jluforma). o de forma diferente do apresentado not.1T<X cesan~os. 

o) Peça 23 - É mencionada e ossinaltUcJa come existente a co:'lduta ('lo Alvito, cujo protec•o estó etrl 

desenvolvimento pelo COSA, no â-nbllc dos trabalhos· do PEA. 

Ou sela .. esta lnfra-esttLifi.Jro ainda nO o existe nem o seu prcjecto ·foi aprovado formalmente pela 

Sim1ejo /CML. 

P.. lccauzaçúc- do Caneiro esló, mais uma ve1, errada, poi$ como já se referlú. o rresmo 

acompanho a Av. de Ceuta; 

p ) Peça 24 - o troçado dp care!ro mais u--oo vez esfó incorrec1o e simplificado: 

q) Peça 25 - Ap::1rece representado numa planto da lr.fro-eslrut uras exs~ontes, um coledor novo que 

a R~FER ~e pf'opó.e executar - o colectOl do Ato~lto (do ISA até ó A-1. de Ceuta) po1alelo à futuro 

ter·ovio . 

:; traçado do Cane:ro es+ó, tornbém aqui, Incorrectamente repres-9ntado. 

r) Peça 26 (e 26A). 

• o ~raçcdo do canello está s.mpmcado (apenas com r~rerêncla do e!xo) e, moi~ umo vez, 

lncorrectamente.lmpf<lntodo; 

• .4. rrova Es•oção de Acõnta:a.7or;o n~o tem qualquer referência da vc!ume·JI::J e 

1ocoi1Zação das saldos; 

• A bacia de ;etenção estó IMPianiada sobre o cane1ro de Alcântara; 

• O traçado ferrov1órto do PEA incorre<.:lo. Assim: 
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r,~ço. 10·10-3 

t1 
o A llgoção à Linha de Cascais ocuoo a qwoo TOiOlidade do Av. de Brasnia; 

o A ligaçóo ao Porra de L'sboo está Incorrecta, pois apresenta urnlroçodo q:.Je: 

• possa sob o caneiro de Alcêntoro (do solução base abandonada) e surr 

lrn~lcaçoo ce demolição de _rGstourontes das Docas. Nota. r1unca ~XIstiL 

a poss,bifi::t:lde de nao demolir restaurantes, no raferlac solução bcse. ore 

necessórJo nemailr ainda mais rcstaUJantes. NeS'Ia como noutros domínio$ 

ser'c es~rodo encontrar cs soluções Jó oPt'cvodos pela P.PA (canfoíme o 

D,.A. emlticc em MOJÇO do 201 O); 

o o edlrfclo da Quinte da Cabrinha que s.-::Yó demoltdo continl.fa aoresentado; 

• Parte do eór.íclo Alcüntara-Rlo, que ainda não es1ó comtsufdo, oparece J6 como_ 

~consolidado" e nóo ar;<:~rece como sendo uma operação u:banís11ca (vor refetêncla~ 
semelhantes r:os Peçcs Desemarlas onter'c·res) 

• O .local de lmptor.taç~o de safd:J Norte da Nova Estaçóo, proposta e aco·dada com a 

CML não estó rep1esentcdo como equioamento. 

• A aeMnllção parcial da zom::~ ooente do· edlf:cudo da "Fábrica da Pó.voro*, tal çomo nas 

Peças 39 a 43. é apresentada de forma conlrário ao mencionado naE: 

o Peças Escritos. 

o Peças 27. 28 e 29, que prevêem a demolição parCial do zona nascente do 

edificado. e nas 

o J'Qças 30 a 35 c 37 e 38, onde núo se reJ)(êSenta o da'l!Oilçóo rle qualquer 

trocçéo do edfflcado. 

• Apresentam-se b :Jcfos de •etenção em terrenos: 

o do DPF (terreno da actuo! Estação de Alcóntara-Terc:-1); 

o do complexo de pise nas (a demolir paro a possagem do tutu,-o viaduto :errcviário 

no âmbtto do PE~.) o 

o sob o actual viaduto terfovlórto da Unho do Sl.l. 

o tro-~ado rodovlállo ocordado com a CiviL para a zona de Arco do Carvclhão que nõo 

estó represenlcdo correctamente e coiTdA corn a l:nptantoção das bocías 

reptes.entaoos. 
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s) Peça 27 - Rcfatlvanente ao t::ldlt:cocc da F6bílca da ?ólvOia, vet on61i3e do Feço 26. 

1) Peça 28 • Alguns estacrooorr.antos refelldos no tigUiO contido no fexfc, não estão idantitlcac'os nc 

Feça Desenhado./\..~im. está represf:tntadO' 

• o porque a localizar no zona do Alvro (soo o uces.so à Ponte 25 de Ab,ll}; 

• o pa:que oponfaao para a 7ona do actual EP de Alcônt<..lla-ierra. sem q.:alq11~r 

lefelêncla à 61ea prevista ou ao local preciso de !mpl:Jr 1taçOo; 

• um novo r:orqua na zona do pilar da Ponte 25 da Abrtl 1 Calçada da Topado, face ao 

presente no versoo do PUA de Maio 2010; 

Na Ugoçtlo oo Porto de L!Gooa, é repies~ntoda o trlnche;ra atr6s dos restourantes C03 Docas, tal 

como na Variante da CML e contrariamente ao apresentado ros Peças 26 e 26A rance está 

:epresentado a passagem da llgaçOo ao Porto de Llstoo sob o Caneiro c ::;ern trlnche!ro). 

Não é apresentado o volumetria d:>s acessos à futura Estar;ão ae A!:::ântara -Terra; 

u) Peço 29 • ldeil à Pt!ÇO 2~; 

v) Peça $0. Nón é re.oresentada a vctum-sl(ro dos ucessos à ftJTura Estação de Alcón1cra-Terro; 

Relativamente ao edificado d:J F6bricn da Pólvo:o, ver onó!l:;e do Peçc 26. 

v1] Peça 31 - Nó o ê representada a volumetria dos ocessos à futura Estoçãc de P.Jcântora-Terru: 

RelatiVomente ao edificacin da F:lb!lca dG Pólvora, ver anó!is~ do Peça 26. 

... . 
Não opresen1oda a ligação ferroviár'a ao Porto de Ustx"x'l. 

K) Peça 32 • NOo es1ó assinaladO o fu't.ro EP de Aleântcra-Terra e cs sGus a cessos, nem o futuro 

v!adJto 1enovtáEIO a coostrulr no âmbito do FtA; 

Nesta peÇa C:osenhada, todos os rcstallantes Clâs cloças permanecem, sabendo-se que tol Mo 

pocleró acontecer; 

O traçado fenoV!árlo apresentado estó 'ncorrecto; 

Relativomente ao ooificcdo do Fóbrfco d<J Pót'l'ora. ver o.iállse d a Peça ?.6 . 

.4. rep:csentcção da ligoçúo ao Porto de Lisboa está lnconec1o, err qJolquer das vá(tos alpóteses 

equaconcdas. e ldentit:ca a existência de uma rrlnchem numa zona onde so encontra o 

C:Jnelro. 
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YJ Peça 33 • Idem 6 Peço 32~ ... · 

zJ Peço 34 - ldorn à Peça 32; 

ao) PêÇa 35- Idem 6 Peça 32; 

É Opiesentado uma á rea r o zona a Sul do ac tual Es7açõo de Alcürtoro-Terra (no 'lÓ da Prior do-: 

Crato com a Praça General Domingos de OlivotraJ, nóo fdenfftlccda nn legenda, que não está 

ae acorao com o representado na Pe•; a 33. 

bb) Peça 36 - Sem qualquer referênc:o de oríentaçóo e com o caneiro de A!cânta;o lnccnectomenk· 

Implantado; 

cc) Peça ~7 • Não apresenta qualquer k'iGntlftcoção das vias ferroviários; 

Relativamente ao edi1lcaco oo Fábncc da PólVora, ver anóllse oa Peçn 26. 

Também aqui nóo é apresentada o vcltmetrta dos acessos o futura Es+ação de Alcântara -Terro; 

dd) Peça 38 -Idem à Peça 37: 

êéJ Peça 39 

O f~<:lçado ferroviário do ?EA está lnco.trecto. apresentand o o futuro túnel sob!éposto com as 

caves <Jo edlffcio Alcântara-Rio a com c totolfdode do /w. ec BrasRio 

Rel:Jtivamente ao edificado do Fáb1ico oo Pólvora, ver análise do Peça 26. 

Apresentam-s-e bacias de rêtençOo em tenenos: .. 
• do DPf (rerrenu da actual Estação de .AJcânlarcr-Terra. o manter. de acordo corno o. DLA.l, . . 

• no complexq da piscinas (o der;)Oiir para a passag~m ao futuro viaduto f~?.rroviório no 

âMbito do PCA) e 

• sob o actual viaduto tenovlór'o da Linha do SJL 

A. reoresontação da ligação ao Porte de Us::>oo es1ó íncorrec1a, em qtJalqver aos vórias htpóleses 

eq.Joc oncdas, 6 Identifico o existência de uma tr:rrchs ra nJrr.a zono onde se eocontra o 

caneiro. 

Nó o é ooresen~ada o volumetr.c dos ace.iSOS à fLtura Estação de Alcôntara-Terra. 

f} Peça 40 

lden1 à Peça 41 ; 
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·tf . 
ggt F~a 41 

Re,otrvamente ac edificado du Fóbrlca d:J Pélvora. ve~ anáJise ca Peça 26. 

A teoresentayãc da li~ação oo Porto .da Ust:oo estó íncoícecta. eM qualq:;er das vór.os hipótesGs 

equaclonCld03. e Identifico a extstênclu de UrTI(] trincheira ntJrna zcr.a onde se encortha o 
Cone Iro. 

Nóo é o;Yesentado todo o traçado teucv'árto do PEA. nem o volumetria c'os aéesscs à ~utura 

Estação de AJcóntaio-Terra. 

Pote cc órea l·::lentfficada como ce jurrroiçõo da APL é do 0°F ccnforme referido no Peça 9 

hrj Peço42 

fderrl :J Peça 41 . 

11) Peça 43 

Traçado :erraviérlo no P~A lncor.eot0. 

Ver an61i~e da Peça 26, re:atlvomente cc ediflcodo do fóbfico da PôiVOla. 
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C. M. LISBOA 

Plano de Urbanização de Alcântara 

Anexo 3. Ponderação dos pareceres emitidos ao Relatório Ambiental 

CCDR-LVT

Comissão de 

Coordenação e 

Desenvolvimento 

Regional de 

Lisboa e Vale do 

Tejo 

Julho, 2011 

NOV/20 

10 

"Não é apresentado o cronograma de articulação do processo de 

AA com o processo de planeamento" 

"Realçam-se as questões anteriormente colocadas sobre o 

QRE". 

"Não constam os objectivos dos FCD e respectiva descrição" 

"Do ponto de vista da sócio-economia teceram-se algumas 

considerações, com destaque para a aparente contradição entre 

as áreas físicas abrangidas (terminal, grandes infra -estruturas 

físicas e restante área do plano) e os objectivos de valorização 

territorial da zona do terminal de Alcântara e atento ao 

desenvolvimento de infra -estruturas rodo-ferroviárias pesadas, 

seria consequente uma redução/ajustamento aos limites do 

plano, o que não acontece e leva a aparentes contradições." 
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Foi integrado o cronograma de acordo com o recomendado. 

Considerou-se que a introdução de alterações no QRE nesta fase, 

poderia não ser coerente com o desenrolar de todo o processo, uma 

vez que o RA apresentado com a estrutura actual, resultou da 

ponderação dos pareceres das entidades consultadas sobre a DA, 

pelo que se considerou importante manter a estrutura alvo de 

apreciação por toda a CA. 

Apesar disso e no sentido de ultrapassar as questões reiteradas pela 

CCDR-LVT foi integrado o Plano de Mobilidade de Lisboa uma vez 

que o Documento Estratégico "Conceito de Circulação para a Frente 

Tejo" já havia sido considerado na Definição do Âmbito. 

Esta descrição integra a Definição do Âmbito mas apresenta-se 

novamente no presente relatório complementando a informação 

então apresentada. 

O limite da área de intervenção constitui uma opção municipal. 

Relatório Ambiental 
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Julho, 2011 

" Não são indicadas oportunidades e riscos. " 

" Não é apresentado o programa de seguimento. " 

" Não é estabelecido um quadro de governança institucional. " 

" ( ... ) Parecer Final 

Atento o facto de não ter sido considerado o parecer emitido 

pela CCDR em sede de definição do âmbito, o RA enferma da 

ausência de ponderação de alguns aspectos anteriormente 

referenciados, designadamente ao níve l dos critérios e 

indicadores adoptados por FCD. 

Especificamente em matéria de Ruído, o RA remete a avaliação 

do factor ambiental em análise - caracterização da situação 

actual e efeitos decorrentes da sua implementação - para o 

Estudo Acústico que faz parte do conteúdo documental do PU e 

que foi objecto de parecer no Âmbito da verificação da 

conformidade da proposta com o RGR. 

Atendendo: 

- ao teor do referido parecer e às conclusões relativas à 

informação acústica e integração da componente acústica 

na Proposta de Plano; 

- aos resultados da caracterização da situação acústica 

actual e às fontes sonoras oue contribuem oara os níveis 
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Apesar de não ter sido apresentado o quadro de oportunidades e 

riscos, esta abordagem encontra -se implícita na abordagem feita às 

propostas do plano e sua avaliação. Para clarificar esta situação 

apresenta -se a síntese das observações efectuadas, centrada nos 

aspectos mais importantes e apresentadas na abordagem feita a 

cada critério. 

Embora não tenha sido apresentado o programa de seguimento 

formal , foram efectuadas recomendações que visam a convergência 

das acções do Plano na direcção das metas estipuladas no Plano de 

Monitorização. Este aspecto foi colmatado de forma mais explícita 

no documento actual. 

Foi colmatada esta lacuna no documento actual. 

O referido parecer não foi considerado por ter sido remetido à 

equ ipa da Avaliação Ambiental após a entrega do Relatório 

Ambiental (Maio de 2010). 

Foi reforçada a abordagem ao critério Ruído, com base no Estudo 

Acústico reformulado e no intuito de dar resposta às sugestões 

efectuadas. 

O PU não concretiza as medidas de controlo de velocidade a aplicar 

pois considera a equipa que este tipo de medidas, relacionadas com 

o ordenamento do território , deverá ser coordenado a nível 

municipal , e integrada no respectivo Plano de Redução de Ruído. 

Relatório Ambiental 
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Julho, 2011 

sonoros existentes e previstos; 

- ao facto de se encontra previsto para a área de 

intervenção e para a sua envolvente um conjunto de 

intervenções alargado rodo e ferroviário, que irá afectar a 

acessibilidade global da área do PU (e consequentemente, a 

qualidade do ambiente sonoro) e sobre o qual o estudo 

acústico não é suficientemente claro para esclarecer em 

que medida foi considerado na avaliação; 

- ao facto de, nas condições estudadas no Relatório 

Acústico que acompanha o PU, resultar da concretização da 

proposta a redução do ruído mas, ainda assim, não terem 

sido avaliados eventuais agravamentos dos níveis sonoros, 

medidas de minimização objectivas, conflitos que persistem 

e consequências desses conflitos para a fase seguinte (n.o6 

do art.o 12 do RGR); 

considera-se, que apesar dos objectivos a que se propõe, o 

Relatório Ambiental não esclarece as questões que se colocaram 

no âmbito da verificação da conformidade da proposta com o 

RGR e, consequentemente, não permite o apoio à tomada de 

decisão. 

Alerta-se para o facto da recomendação relativa ao controlo de 

velocidade apresentada no quadro das "medidas adoptadas no 

Plano para garantir a concretização dos objectivos de 

sustentabilidade" não ter sido considerada no Regulamento do 

Plano. 

O recurso à imposição de limites de velocidade de circulação 

como medida de redução de ruído carece de objectivação sobre 

que valores estamos a considerar, que mecanismos de 

imposição tornam viável esta medida e que eficácia poderá ser 

esperada. 
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No âmbito do ordenamento do território e apesar das 

observações produzidas e que devem ser tidas em 

consideração, entende-se que o Relatório Ambiental do Plano é 

adequado, encontra -se bem estruturado e faz uma abordagem 

correcta em matéria de Ava liação Amb iental. Não obstante, 

deveria ter aprofundado a caracterização das áreas de ~ e 

avaliado os efeitos das diversas propostas, com tudo com o que 

elas implicitamente poderão comportar, em termos de afectação 

da estabilidade das vertentes. 

Em matéria de sócio-econom ja apontam-se algumas 

insuficiências e objectivos contraditórios que devem ser tidos 

em consideração. 

Em suma a CCDR considerou que se estava perante um 

documento que poderia ter ido mais além , destacando as 

incertezas que envolvem a área e algumas das acções 

preconizadas pelo plano situação que deveria ter levado ao 

desenvolvimento de mais cenários. " 
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Foram atendidas as recomendações efectuadas no âmbito do FCD 

Ambiente Urbano. 

Foram estabelecidos mais indicadores (para os critérios Paisagem, 

Mobilidade e Infra-estruturas Viárias e Uso e Ocupação do Solo). 

Foi reforçada a caracterização dos riscos identificados na área em 

estudo, com base nos trabalhos já desenvolvidos. 

O RA menciona a ampliação do Terminal de Contentores de 

Alcântara, situaçã o que também é referido no Relatório do PU, a 

propósito do tráfego gerado por essa infra-estrutura , que é 

considerado no desenvolvimento das propostas. 

No âmbito da reformulação do Relatório Ambiental, teve-se em 

consideração as observações agora efectuadas. No entanto ressalva

se o facto das propostas apresentadas possuem um carácter 

integrador de toda á área do Plano , reforçando a coesão social. Este 

aspecto reflecte-se quer por via da requalificação do espaço público, 

quer pela promoção da centralidade de Alcântara , constituindo um 

pólo de oportunidades de emprego para a população residente. 

Adicionalmente são disponibilizados equipamentos públicos que 

promovem a equidade social no acesso aos mesmos. 

A equipa da avaliação optou apenas por considerar dois cenários: o 

de implementação do plano e o de não implementação do mesmo. 

Dentro do primeiro foram estudadas as alternativas que se 

colocaram no desenvolvimento da proposta, optando-se pelas que 

ofereciam garantias de maior sustentabilidade. 
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IGESPAR

Instituto de 

Gestão do 

Património 

Arquitectónico e 

Arqueológico , lP 

Julho, 2011 

" 2. Avaliação Am bienta l 

Nos termos da legislação apl icáve l (n .o7 do artigo 74.o do 

DL46/2009 de 20 de Feverei ro conjugado com o artigo s.o do 

DL 232/2007 de 15 de Junho) foi remet ido pelo IGESPAR lP 
(ofício n.08328) , à Câmara Municipa l de Lisboa, em 06.10.2009 

o parecer relativo ao âm bito da avaliação ambiental. O 

referido parecer foi considerado , no que respeita às alterações 

propostas para o quadro dos Factores Críticos, Objectivos de 

Sustentabilidade e Indicadores (Quadro IV.1). Porém, faltou o 

tratamento adequado do factor crítico, em conformidade com a 

importância que lhe é reconhecida como Factor Crítico de 

Decisão (FCD). 

No que concerne ao património arquitectónico, o Relatório 

Ambiental (RA) apresenta um critério de valoração sobre o 

qual decorrem dois tipos de intervenções distintas, sem contudo 

2010/11/08 I apresentar a adequada correspondência com os imóveis 

individualizados, caracterizados e valorados. Note-se que 

também não foi feita a correspondência deste critério com os 

bens patrimoniais discriminados no Anexo I do Regulamento. 

No que respeita ao património arqueológico, e não obstante a 

indicação expressa , no n/oficio atrás referido , da sua 

importância, e da imprescindibilidade da sua inventariação e 

valoração, optou -se por remeter o seu enquadramento de 

Foi reforçada a abordagem a este FCD, com base no contributo 

efectuado pela Div isão de Museus e Palácios da Câmara Municipal de 

Lisboa . 

Foi reformulada a abordagem ao património arquitectónico de 

acordo com a proposta do PUA. 

protecção para o potencial valor arqueológico de nível 2 sem Foi reforçada a abordagem a este FCD, com base nos elementos 

operacionalizar qualquer medida concreta de salvaguarda. disponibilizados. Considera -se a proposta de Regulamento do PU 

Apenas se refere que as intervenções nesta área serão assegura a salvaguarda e protecção dos elementos referenciados 

submetidas a parecer da estrutura consultiva. Esta opção não se assim como dos eventualmente não conhecidos. 

afigura compatível com o indicado no próprio Relatório 

Ambiental (pg 78) uma vez que aí se reconhece uma maior 

eficácia de protecção, no Plano de Urbanização, por traduzir as 

medidas para uma escala de actuação com maior proximidade. 
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Considera-se, por último, que a falta de referência aos sítios 

arqueológicos (que destacariam a importância 
arqueológica do Vale de Alcântara), a ausência de estudo 
de caracterização e valoração desta matéria, conforme se 
solicitou, não traduz o reconhecimento do património 
arqueológico, como recurso territorial e legal (definido na 
alínea e) do Art.10. 0 do RJICT} a ter em conta. 

"( ... ) 

16. No que respeita ao Relatório de Avaliação Ambiental 

Estratégica (incluído no Anexo III), para além de todas as 

considerações tecidas anteriormente, considera-se relevante 

rever: 

CM. Lisboa 

Plano de Urbanização de Alcântara 

Foi complementada a abordagem a este FCD de acordo com o 

solicitado. Foram referenciados os sítios arqueológicos existentes na 

área. 

• a afirmação de que são escassos os pontos de ligação I Foi acrescentada essa informação ao texto para concretizar melhor a 

com o estuário na zona do Plano, em parte pelo efeito 1de1a apresentada. 

APL

Administração 

do Porto de 

Lisboa 

Julho, 2011 

09/11/2010 • 

de barreira criado pelo Terminal de Contentores de 

Alcântara (pág.65), uma vez que nesta área existe 

uma área de forte atractividade, localizada sobre o 

estuário - Doca de Santo Amaro e que corresponde a 

cerca de 1f4 da frente ribeirinha afecta ao mesmo. 

a representação do Porto de Lisboa na Figura V.2, uma 

vez que ai se assimila esta descrição a parte da área 

portuária concessionada, e que a jurisdição da APL 

corresponde a toda a área a sul da Lina do caminho

de-ferro; 

• o quadro Vl.4.1., no sentido de integrar as novas 

acessibilidades rodo e ferroviárias à área portuária, 

como factor de concretização dos objectivo de 

sustentabilidade do plano; 

• o quadro Vl.4.3, no sentido de integrar a o Porto de 

Lisboa enquanto relevante infra-estrutura geradora de 

valor para a economia da cidade e da região, nas suas 

vertentes carga e turismo. 
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Não se compreende esta referência uma vez que a Figura V.2 não 

possui a representação do Porto de Lisboa. 
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"( ... )IV. Volume III (Avali ação Ambiental Estratégi ca -

Resumo Não Técn ico 

Pag.16 - é feita uma referência à ligação entre Alcântara -

Terra e o actual Fe ixe de Mercadorias como estando 

desactivada. 

A situação enunciada é completamente incorrecta, uma vez que, 

actualmente, passam 2 a 4 comboios/dia nesta ligação. 

Por outro lado não são referidas as soluções apresentadas pelo 

PUA, pois apenas se diz que as mesmas irão produzi r melhorias 

na zona de inserção. 

V. "Volume III ( Ava liação Ambienta l Estratégi ca " -

s tu s 
projectos, gestão e avaliação ambiental, Ida 

Foi corrigida a referência efectuada. 

No Quadro III.10 do RNT são indicadas as acções /objectivos do 

Plano que interferem com a Mobilidade e Infra-estruturas Viárias. 

Relatório ambiental I De acordo com os pareceres recebidos à Definição do Âmbito (e 

a) Pág.S/Quadro 111.1 - é apresentada a APL como sendo a presentes no Anexo 1), confirma-se a referência. 

REFER- Rede 

Ferroviária 

Nacional, EPE 

Julho, 2011 

entidade que recomenda e destaca o Projecto Nova Alcântara. 

08/11/2010 I b) Pág.56 - é identificada a actual ligação entre Alcântara -

Terra e o Fei xe de Mercadorias como estando desactivada. 

Conforme já referido, tal diagnóstico é claramente incorrecto, 

pois, actualmente, passam de 2 a 4 comboios /dia nesta 

ligação. 

É igualmente referido que o traçado do túnel do PEA é em via 

única e que tal configuração constitui um possível ponto de 

estrangulamento de tráfego ferroviário(?!). 

Como já se referiu, tal afirmação é claramente incorrecta, pois o 

citado túnel acolhe duas vias. 

c) Pág.58/Figura V.41 - apresenta-se um traçado do PEA 

incorrecto, nomeadamente na curva de acesso à Linha de 

Cascais. 

A não disponibilização do suporte informático não permitiu uma 

aferição rigorosa do traçado contido na supracitada figura. 
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Foram corrigidas as referências indicadas. 

Foi substituída a figura, incluindo o traçado correcto. 
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Plano de Urbanização de Alcântara 

d) Pag.62/Figura V.44 - Identificação incorrecta dos traçados 

da: 

Variante 3, com este a coincidir com o traçado actual de ligação 1 Foi eliminada a figura 

ao Porto de Lisboa. 

Ligação do PEA à Linha de Cascais. 

e) Pág.63 /Figura V.45 - a imagem apresentada contem 

representação de um dos edifícios do Banco Alimentar Contra a 

Fome (a demolir) e não tem a actual Estação de Alcântara -Terra 

ou da sua Gare. 

A imagem apresenta elementos existentes com mistura de 

elementos futuros induzindo em erro pelo que deve ser 

alterada. 

f) Pág.111/ANEXO X - Pareceres à proposta de definição do 

Foi substituída a figura, pela imagem actualizada da proposta. 

âmbito I A equipa não tem conhecimento de que tenham sido efectuados os 

Não há referência aos contactos com a REFER, que possam ter referidos contactos. 

contribuído para este âmbito. 

"( ... ) 

• No Volume III - Anexos. no Anexo L no Doe A007 -

ANACOM - I I Rei AAE 02 RA01, (pág.68), afirma-se que "na área 
Autoridade 

Nacional de 

Comunicações 

ARS

Administração 

Regional de 

saúde de Lisboa 

e Vale do Tejo, 

lP 

Julho, 2011 

18/10/2010 

20/12/2010 

do PU de Alcântara estão presentes as seguintes I Esta situação foi corrigida em conformidade com as rectificações 

servidões administrativas e restrições ", referindo-se introduzidas no Plano. 

novamente os Feixes hertzianos militares." Deverá 

igualmente ser clarificada a ex istência da leg islação 

que impõe tal servidão. " 

( ... ) 

"3. PARECER 

No que concerne à Avaliação Ambiental Estratégica considera -se 

que estão acautelados os aspectos essenciais referidos no nosso 

parecer n.054/2009, para além dos que estão acautelados por 

normas legais. 

No entanto não foi do Solo 
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importante do ponto de vista da saúde porque, tendo em conta 

a utilização industrial de áreas diversas, eventualmente poderão 

existir solos poluídos por estas actividades que obriguem a uma 

adequada recuperação prévia à sua utilização. Este item não se 

viu reflectido no documento do plano, nem no regulamento 

designadamente como condicionante ou pelo menos alerta da 

situação, no Art.063-b do Regulamento do PU" 
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Anexo 4. Análise dos objectivos do Plano de Mobilidade da Cidade de Lisboa e s ua 
relação com os objectivos do PU 

No quadro seguinte cruzam-se os princípios orientadores deste estudo com os objectivos 
programáticos aferindo o seu grau de convergência . O grau de convergência entre os objectivos foi 
classificado como "correspondência fraca, média e forte" e representada por uma gradação de 

cores e simbologia própria: 

• correspondência fraca - quando não existe consonância significativa entre os dois objectivos 

analisados; 

• O correspondência média -quando um objectivo se enquadra, directa ou indirectamente, no outro; 

• correspondência forte - quando há uma clara consonância entre os dois objectivos, que se podem 
complementar. 

Quadro I .l - Objectivos principais do Plano de Mobilidade e sua re lação com os objectivos do PU de 

Alcântara 

Articulação entre transportes e usos do s olo 

Promover a densifícação selectiva em torno das localizações melhor 
servidas pelo transporte colectivo; 

Acompanhar os grandes investimentos de infra ·estruturas de transportes 
(eixos viários, estações e interfaces) de Planos de Valorização Territorial 
da sua envolvente, tendo em vista, em geral, a qualificação do espaço 
público circundante e, em particular, a maximização do berefício público 
decorrente do investimento 
Impor obrigatoriedade de realização de estudos de impactes de tráfego e 
de transportes para grandes empreendimentos, edificações de grande 
volume ou situadas junto dos principais e ixos viários, cc,mo condição 
essencial para o seu Ucenciamento; 

Fomentar o regresso da habitação (e emprego) às zonas da cidade com 
significativa redução de habitantes mas muito bem servidas pelos TC; 

Desenvolvimento dum modelo policêntr ico de equipamentcs, serviços e 
empregos na cidade de Usboa: escolha cuidadosa dos centros 
secundários, em função da sua acessibilidade actual e potencial em 
transporte colectivo e· em transporte individual; 
Garantir inclusão de estudos de mobilidade nos planos nunicipais de 

Desempenho da rede 

Gestão Integrada (Sistema de Transportes e Articulação com os Usos do 
Solo) ; 

Expansão da Rede Viária 

Hierarquização da Rede Viária: 

Cobertura Territorial: 

Sistema de Monitorização e Avaliação do Desempenho da Mooilidade 

Assegurar o Bom Desempenho da Rede Viária: 

Tráfego de Atravessamento no Interior dos Bairros: 

Sistemas Inteligentes de Transportes 

Evolução da Rede 

Rede de Transporte Colectivo 

• 

tlill 

o 
•• • .. 
o 
o 
o 
ji 
bl 

Clarificação da hierarquia da rede de TC GJ 
A expansão das redes mais ligeiras de transporte colectivo deve ser 
desenhada a partir das interfaces e dos eixos dos modos pesados. Nessas 0 
interfaces há que assegurar boas condições de integração física 
(percursos cómodos, horários compatíveis); 

As condições de circulação dos modos de transporte colectivo de 
superfície são muito importantes para a sua competitividade e eficiência [] 
produtiva, devendo ser promovidas; 

Lançamento de novas formas de TP mais rlexiveis e promotoras de 
integração; 
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A oferta em transporte colectivo rodoviário de passageiros deve ser 
adequada à procura existente, o que passa por, em alguns dos bairros, 
assegurar ligações em veículos de menores dimensões, preferencialmente 
à redução de frequências; 

Integração tarifária para todos os títulos de transportes. 

Rede de Pedonal 

A rede pedonal deve ser hierarquizada, dotando de melhores. condições de 
conforto e de maior nível de prioridade os percursos com maiores fluxos 
ou mais frequentes situações de urgência. 

No interior dos bairms e em zonas sensíveis da cidade, promover a 
qualificação do espaço de circulação pedonal, com penalização das 
condições da circulação rodoviária de atravessamento (evitando ligações 
rectilíneas); 

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; 

Estacionamento - Público 

Adequar a oferta de estacionamento público em função da qualidade de 
serviço da rede de TC por forma a promover a repartição modal a favor do 
TC onde o serviço possa ser classificado de bom; 

Tender para a universalidade do pagamento do estacionamento de acesso 
público em toda a cidade; 

Gerir as iniciativas ou as autorizações para a construção de parques de 
acesso público em conjunto com a oferta de estacionarrento na via, 
controlnndo n somn das duas ofertas (otrnvés d<> capacida:le e regimes 
tarifários) por forma a influenciar a repartição modal no sentido desejado 
e assegurar a compatibilidade dos fluxos assim gerados com a capacidade 
de circulação da zona; 

Aumentar à éápãCidádé de éStá<:iOMI'l'lénto ítmto das estações dé metro 
mais periféricas (sujeito a pagamento), como forma de estimular o uso do 
transporte colectivo nas deslocações para o centro, sobretudo as 
pendulares; 

Promover o equilíbrio entre a capacidade dos sistemas de circulação e a 
ofe1ta de estacionamento em cada zona da cidade; 

Para o estacionamento tarifado na via deve-se assumir o preço como 
instrumento de controlo da ocupação e rotação de estacionamento; 

O dístico de privilég io de estacionamento na via pública só deve ser 
atribuído a residentes que não disponham de garagem privada e deve ser 
limitado ao número de veículos que corresponderia à dimensão do seu 
fogo numa construção nova; 

Definir e adoptar um sistema eficaz de cobrança pelo estacoonamento na 
via pública, fiscalização e respectivas penalizações, recorrendo a uma 
utilização sistémátu:a dé tecnologias éléêtróhotas; 

Melhorias dos níveis de fiscalização de modo a atingir-se níveis de 
pagamento não inferiores a 80%; 

Classificar o estacionamento sobre os passeios como contra-ordenação 
grave, passando a muito grave quando impeça ou dificulte seriamente a 
passagem dos peões, 

Estacionamento - Privado 

s tus 
projectos, gestão e avaliação ambiental, Ida 

o o 
o o o 

o o ~. 

o 

CJ o 

• 
o 

•• 

o 

•• 
•• ,.. 

•• 

Em cada zona, adequar os índices de construção de estacionamento bJ 
privado em função da qualidade de serviço da rede TC; 

Nas zonas consolidadas residenciais em que genericamente não existe 
oferta de estacionamento no interior do lote deve-se privilegiar a 
utilização/construção de estacionamento em edifícios reconstruídos, total 

parcialmente destinados a esta função, ou em bolsas de 
estacionamento; 

Na questão do défice de estacionamento para residentes deve ser 
considerada prioritária a criação de soluções para os casos em que a 
oferta de estacionamento não chega para acomodar pelo menos um lugar 
por fogo; 

Em zonas multo bem servidas por transportes públicos no centro da 
çldade, a oorigatorieoade de reserva de estaçionamento assoçi<~oa ~s 
funções de comércio, serviços e habitação deve ter um limote superior e 
não um limite inferior; 

Mobilidade nos Bairros 

Valorização da Mobilidade Pedonal 
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Provisão de espaços adaptados e a concessão de privilégios na sua 
utilização, acompanhada de regras claras quanto aos limites da utilização 
desses espaços por cada operação de carga/descarga; 

A cidade deve dispor de um regulamento de cargas e descargas que 
conduza a um sistema de mais fácil fiscalização e que promova a geração 
de informação com a qual se possam desenvolver formas mais eficientes 
de gestão da logística urbana; 

É desej ável que se desenvolvam acções de cooperação entre os 
comerciantes servidos pelos mesmos espaços de carga e descarga no 
sentido de atingir bons níveis de utilização dos mesmos; 

As actividades económicas geradoras de grandes fluxos de mercadorias 
deverão assegurar o desempenho das funções de carga e descarga das 
mesmas em espaços incluídos no interior dos lotes que ocupam; 

A exigência de estudos de impacte de tráfego é aplicável também aos 
casos de grande geração de fluxos de mercadorias, em paridade com o 
que se exige para os casos de grande geração de fluxos de p,assoas; 

A nível dos usos de solo deve ser estimulada a mistura da função 
comerctal com outras funções 

o 

•• 
•• 
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o o 

• 
• 

Da análise efectuada, destacam-se alguns aspectos que se reflectem de forma mais efectiva no 

PU de Alcântara, como é o caso do objectivos de "Acompanhar os grandes investimentos de infra
estruturas de transportes (eixos viários, estações e interfaces) de Planos de Valorização Territorial 
da sua envolvente, tendo em vista, em geral, a· qualificação do espaço público circundante"; de 
"Fomentar o regresso da habitação (e emprego) às zonas da cidade com significativa redução de 
habitantes mas muito bem servidas pelos TC"; da "Valorização da Mobilidade Pedonal" e da 

"Promoção da mistura da função comercial com outras funções". 
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I. INTRODUÇÃO 

O presente documento corresponde ao Resumo Não Técnico, que integra o processo de 
Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) do Plano de Urbanização de Alcântara. A AAE consiste num 
instrumento de avaliação de planos e programas, desenvolvido no contexto do processo de 

planeamento e programação, que pretende integrar as questões ambientais no ciclo de decisão, 

orientadas por uma visão de desenvolvimento sustentável. 

A entidade responsável pela elaboração do Plano de Urbanização em análise é a Câmara 

Municipal de Lisboa (CML), entidade à qual compete a elaboração da avaliação ambiental e, nesta 
fase em particular, da avaliação ambiental, de acordo com o definido no Decreto-lei n.o 232/2007, 

de 15 de Junho. 

O Relatório Ambiental e a proposta do Plano de Urbanização de Alcântara (PUA) foram 
submetidos ao parecer das entidades, às quais, em virtude das suas responsabilidades ambientais, 

lhes interessem os efeitos do Plano sobre o ambiente. De acordo com os pareceres emitidos, o 
Relatório Ambiental foi reformulado, sendo integradas todas as considerações que se consideraram 

adequadas, bem como os ajustes entretanto introduzidos ao Plano. 

Durante o processo de consulta pública foram disponibilizados, ao público em geral, o 
Relatório Ambiental e a proposta do Plano, tendo como objectivo a sensibilização do público para 
as questões ambientaisJ no exercício do seu direito de cidadania. 

Os pareceres e contributos recebidos na consulta às entidades e ao público em geral foram 
ponderados na elaboração final do PUA. Após a aprovação do Plano será elaborada a Declaração 
Ambiental, na qual se identifica a forma como as considerações ambientais e o relatório ambiental 

foram integrados na versão final do Plano, as observações apresentadas na consulta pública e 

pelas entidades, bem como a forma como esses cont ributos foram ponderados na elaboração do 
Plano final, justificando-se eventuais situações em que não tenham sido acolhidos. A declaração 

ambiental será entregue à Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e às restantes entidades com 

responsabilidades ambientais específicas, e disponibilizada na página de Internet do Município. 

Relatório ambiental Proposto do Plano 

Consulta a entida des 

~ Relatt<io Amb. / 
P'-oo / 

~ 
Consulta pública 

Plano final 

Declaração ambiental 

Na fase de implementação do Plano a entidade responsável pelo Plano procede ao controlo dos 

efeitos significativos do Plano de Urbanização de Alcântara no ambiente. A avaliação das 
consequências ambientais da aplicação do Plano e da evolução dos objectivos de sustentabilidade 
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definidos serão acompanhados pela aferição dos indicadores (definidos no Plano de Seguimento, 
ver capítulo IV, pag.29), sendo os resultados divulgados anualmente pelo município, na sua página 

electrónica. 

II. OBJECTO DE AVALIAÇÃO 

Il.l. LOCALIZAÇÃO 

O PU de Alcântara abrande uma área de 235 ha, que se estende ao longo do Vale da Ribeira de 

Alcântara, interceptando as freguesias de Alcântara, Prazeres e Santo Condestável (ver Figura 
II. l). Apesar da sua localização privilegiada, a área caracteriza-se por apresentar um tecido urbano 

e social fragmentado, sem tratamento adequado e integrador. 

Fonte: Termos de referência do PU de Alcântara, Câmara Municipal de Lisboa 

Figura II. l. Área de in ter\r'e n c;ão do PU de Alcâ·n tara 

O desenvolvimento desta zona foi influenciado pela presença do Porto de Lisboa e das 
estruturas viárias complementares, que permitiram a instalação de unidades industriais, entretanto 
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abandonadas. O tecido urbano histórico foi fragmentado pela construção da Ponte 25 de Abril e da 

Av. de Ceuta, que atravessam o local. 

Um dos principais marcos na conversão urbana de Alcântara iniciou-se na década de noventa 
com a erradicação de um assentamento de barracas e construções precárias que se acumularam 

no Casal Ventoso. Também nesta época inicia -se a reconversão de antigas instalações portuárias, 

para actividades de restauração e lazer, impulsionando assim uma nova utilização da Frente 
Ribeirinha do Tejo. 

11.2. ANTECEDENTES 

Antecedentes do Plano 

O desenvolvimento do plano de urbanização para esta área tem vindo a ser sucessivamente 
condicionado pelos estudos e definição dos traçados das grandes infra -estruturas rodo-ferroviárias 
previstas para Alcântara. Em 30 de Março de 2005 foi aprovado o Estudo Urbanístico de Alcântara 

(Alcântara XXI), que define princípios e objectivos para a gestão deste território. Com este estudo 
considerou-se que estavam reunidas as condições necessárias ao desenvolvimento de um 

instrumento de gestão territorial adequado a este espaço. 

A Câmara Municipal de Lisboa (CML) aprovou a elaboração de um Plano de Pormenor para esta 
área (Proposta n.o 69/2006), opção entretanto revogada devido, por um lado à divergência de 
objectivos definidos no estudo "Alcântara XXI" e o Plano Regional de Ordenamento do Território da 

Área Metropolitana de Lisboa (PROTAML), por outro devido à oportunidade de reestruturar e 

qualificar esta área urbana motivada pela vontade da Secretaria de Estado dos Transportes de 
promover a reformulação do nó rodo-ferroviário de Alcântara. É neste contexto que emerge a 

elaboração do Plano de Urbanização de Alcântara. 

Antecedentes da avaliação ambiental estratégica 

No que se refere à AAE, em Setembro de 2008 foi elaborada a Proposta de Definição do 
Âmbito da Avaliação Ambiental , a qual foi submetida à apreciação das entidades às quais, em 

virtude das suas responsabilidades ambientais específicas, se considerou que interessam os efeitos 

ambientais resultantes da aplicação do plano. 

Foram obtidos pareceres das seguintes entidades: Instituto da Água, LP.; Administração da 
Região Hidrográfica do Tejo; Administração do Porto de Lisboa; Agência Portuguesa de Ambiente; 
IGESPAR - Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico; ANPC Autoridade 

Nacional de Protecção Civil e a SIMTEJO - Saneamento Integrado dos Municípios do Tejo e 

Trancão, S.A. As recomendações efectuadas pelas entidades foram consideradas na elaboração do 

Relatório Ambiental. 

11.3. OBJECTIVOS DO PLANO DE URBANIZAÇÃO 

De acordo como definido nos termos de referência "pretende-se que o Plano de Urbanização de 
Alcântara venha estabilizar um quadro de desenvolvimento urbano local que contribua para a 
coesão do tecido social e urbano; integrando os aspectos de sustentabilidade territorial, 
designadamente incorporando a estrutura ecológica urbana, enquanto componente fundamental de 
qualificação ambiental e de mitigação de riscos naturais". 

Os objectivos programáticos são organizados em três grandes eixos: 
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• Qualificação Ambiental; 

• Coesão Territorial; 

• Regeneração Urbana. 

III. AVALIAÇÃO AMBIENTAL 
' ,. lf I 11 ., 

I ~· •• 4~~··441• •· . . ' ... ' 
r r " -r.rt . '" .. 

A Avaliação Ambiental baseou-se nos factores considerados como críticos para a decisão e que, 

por isso, são mais relevantes a nível da análise ambiental. A selecção destes factores críticos 
resultou da análise integrada: 

do quadro de r eferência estratégica , isto é dos documentos e objectivos estratégicos definidos a 

nível nacional e regional, identificados no Relatório de Definição do Âmbito; 

dos f actores am b ientais, definidos no Decreto- lei n.o 232/2007, de 15 de Junho e ajustados à 
realidade da área de intervenção, e 

dos objectivos est ratégico do Plan o de Urban ização de Alcântara (PUA) . 

Aos factores críticos definidos foram atribuídos critérios de avaliação e objectivos de 
sustentabilidade, que definem o propósito que se pretende atingir com a elabor.ação do PUA, 

identificados no Quadro IV.1 (pag. 29). 

111.1. AMBIENTE URBANO 

111.1.1. Qualidade do ar e ruído ambiental 

No Vale de Alcântall'a as principais causas da emissão de poluentes atmosféricos e de ruído 

devem-se ao tráfego rodoviário, e ferroviário no caso da emissão de ruído, que diariamente 
atravessam as vias de comunicação que e cortam o Vale. 

Os principais episódios de degradação da qualidade do ar estão associados a níveis elevados de 
partículas em suspensão e de ozono, chegando .a ultrapassar os limites legais estabelecidos 

pela regulamentação aplicável. A área de intervenção é das regiões, a nível nacional, com maiores 

concentrações de dióxido de azoto no ar, prevendo-se que os limites legais sejam pontualmente 

ultrapassados, situação que deverá estar associada aos elevados volumes de tráfego rodoviário. 

Em relação ao ruído ambiente, os níveis mais elevados de ruído são registados na envolvente 
das principais vias comunicação, em especial ao longo das Av. de Ceuta, a Av. da Ponte, a Av. da 

Índia e a Av. de Brasília, onde os valores registados ultrapassam os limites legais estabelecidos 

para "zonas mistas"j. 

1 De acordo como regulamento geral de ruído (DL 9/2007, de 17 de Janeiro) "as zonas mist as não devem ficar expostas a ruido amboente extenor 
supenor a 65 dB(A), expresso pelo 1nd1cador Lden, e supenor a 55 dB(A), expresso pelo Indicador Ln" 
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Tendências de evolução sem a implementação do Plano 

Embora o Município de Lisboa já possua medidas para a diminuição do tráfego rodoviário, 

considera-se que o plano permite a adopção de medidas que conferem uma maior utilização 
urbana aos arruamentos de carácter mais local, o que contribui para diminuir a emissão de ruído e 
poluentes atmosféricos. Por outro, lado com a aplicaçã.o do plano a criação e protecção dos espaços 

verdes e a garantia de abertura dos canais de arejamentos é mais eficaz, contribuindo para uma 

melhor qualidade do ar no espaço urbano. 

Avaliação de impactes e recomendações 

No quadro seguinte apresenta-se um resumo da avaliação ambiental das principais acções do 
plano sobre a qualidade do ar e o ruído. Para facilitar a interpretação os impacte foram 

classificados qualitativamente e o seu significado representado graficamente. 

Quadro 111.1. Aná lise dos impact es d as acções do plan o sobre a q ualidad e do a r e o ruído 

.----
. il"r.F.nlt '":"\ ,, . - . . . l.t.L·-~ . ·~ 

-Aumento da © Favorecimento de modos de locomoção suaves (pedonal e - Nos espaços verdes 
dimensão e envolventes às vias de 
atractividade dos 

ciclável) em detrimento da uti lização de veiculo particular, o que 
comunicação devem ser 

circuitos pedonais e 
contribui para diminuir a emissão de ruído e poluentes 

instaladas espécies com 
cicláveis 

atmosféricos 
elevada densidade vegetal e 
de folha persistente de modo a 

- Favorecer a ©@ Favorece a diminuição da afluência de veículos à área do aumentar o seu poder 
atractividade dos enquanto barreira acústica. 
t ransportes 

PU, contribuindo para diminuir a emissão de ruído e de poluentes 

colectivos e a atmosféricos, especialmente nas ruas com carácter mais urbano. 

diminuição da 
Prevê-se esta opção contribua para diminuir a afluência de 

afluência de veículos 
veículios ligeiros ao centro da Cidade de Lisboa, tratando-se de 

ligeiros 
um impacte com consequência para além de área de intervenção 
do PU. 

- Construção de um ©© Este arruamento permite diminuir o tráfego rodoviário ao - Devem ser adoptadas 
novo arruamento, 

longo da Rua Maria Pia e da R. do Arco Carvalhão, diminuindo 
medidas de controlo de 

em alternativa à Rua velocidade ao longo dos 
do Arco Carvalhão 

assim a população exposta a níveis de ruído e de poluentes 
arruamentos carácter C()m 

atmosféricos. 
mais urbano 

® Este arruamento será construído em espaço verde de 

enquadramento. 

@ Positivo pouco significativo; @@ positivo significativo; @@@ posi t ivo muito significativo 

® Negativo pouco significativo; ®® negativo significativo; ®®® Negativo muito significativo 

111.1.2. Resíduos 

A quantidade média de resíduos urbanos recolhidos por habitante no concelho de Lisboa é das 
mais elevadas, quando comparada com a média da Grande Lisboa e a média nacional, esta 

situação poderá dever-se, em parte, aos movimentos migratório da população flutuante que 

diariamente entra na Cidade para trabalhar, residindo nos concelhos envolventes. No que se refere 
aos resíduos recolhidos de forma selectiva, Lisboa apresenta também dos maiores va lores, como se 

pode verificar no Quadro IIL2. 
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Quadro III.2. Recolha de resíduos urbanos por habitante, 2004 
··--c,•-----~- Resíduos urbanos 
Res1duos url:i . . 

.recolhidos (k. !1.; recolh1dos selectivamente 

.·-- . · ... - . " 9 ~ -·· (kg/ hab.) 
Portugal 435 21 

Continente 429 21 
Grande Lisboa 467 30 

Lisboa, Concelho 599 49 

Fonte: INE, 2010 

Tendências de evolução sem a implementação do Plano 

Considera-se que, caso o plano não seja implementado a produção de resíduos na área do plano 

se manterá idêntica à situação actual. Perspectivando-se um acréscimo da produção de resíduos de 

construção e demolição associados à remodelação rede ferroviária prevista na zona Sul do Plano. 

Avaliação de impactes e recomendações 

No quadro seguinte apresenta-se um resumo da avaliação ambiental das principais acções do 

plano sobre a gestão de resíduos. Para facilitar a interpretação os impacte foram classificados 

qualitativamente e o seu significado representado graficamente. 

Quadro III.3. Análise dos impactes das acções do plano sobre a gestão de resíduos 

-Aumento da 
atractividade do local 
e da instalação de 
actividades e 
equipamento 

® Aumento da produção de resíduos na área do PU, 

no entanto não se perspectiva a produção de resíduos 
tóxicos e perigosos. Prevê-se ainda a construção de 
várias estruturas (viadutos, estradas, etc.), as quais 
promovem a produção de resíduos, na fase de 
construção. 

..... ,.n 

- Deverão ser adoptadas medidas que 
garantam as demolições a efectuar na 
área do plano sejam efectuadas de 
forma gradual, de modo a diminui a 
produção de resíduos e a sua 
perigosidade, devendo favorecer-se a 
triagem dos materiais na origem, a sua 
reuti lização e valorização 

- Deverá ser acautelada a possível 
existência de materiais contaminados 
nas áreas onde existiu ocupação 
industrial. 

@ Positivo pouco significativo; @:@ positivo significativo ; @00 posi t ivo muito significativo 

@ Negativo pouco significativo; ®® negativo significati vo; @@@ Negativo muito significativo 

111.1.3. Energia 

As necessidades de energia no Vale de Alcântara são influenciadas pelas características 
climáticas do local. O clima na Região de intervenção encontra-se fortemente influenciado pela 

proximidade marítima, que promove a amenização do clima, sendo as necessidades energéticas 

para obt er o conforto climático mais exigentes no Verão. A presença da massa de água no Estuário 

do Tejo promove a formação de brisas que favorecem o arejamento da área de intervenção. 

No que se refere à gestão da energia, o concelho de Lisboa apresenta médias de consumo de 
energia eléctrica e de combustíveis, por habitante, consideravelmente superiores, à média nacional 
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e da Região em que se insere, como se pode ver pela análise do Quadro 111.4. Tal como foi referido 
para a produção de resíduos, considera-se que este aumento poderá dever-se, em parte, aos 

movimentos migratório da população flutuante que diariamente entra na Cidade para trabalhar, 

residindo nos concelhos envolventes. 

Quadr-o 111.4. Consumo m édio de energia por h abitan1:e, ano 2008 
Consumo de energia Consumo de combustível 

eléctrica (kWh/ hab.) automóvel {tep/ hab.) 
Portugal 4 630,5 0,6 
Continente 4 692, 1 0,6 
Grande Lisboa 4 330,2 0,5 
Lisboa, Concelho 6 686,7 0,7 

Fonte: INE, 2010 

No concelho de Lisboa, a maior fracção do consumo de energia eléctrica ocorre em consumos 
não domésticos (50,8%), sendo o consumo doméstico menos de metade. A energia consumida na 

iluminação dos edifícios de estado é também significativa, 14,7% (ver Figura III.l). 

50,8% 

Lisboa, Concelho 

22,3% 

o Doméstico 
o Indústria 
• Iluminação das vias públicas 
• outros 

0, 2% 

2,7% 

3,9% 

Portl.lgal 

37,5% 

o Não doméstico 
o Agricultura 
o IIUiminação interior de edifícios do Estado 

Figura 111.1. Consumo de energia eléctrica, por t ipo de cons umo, ano de 2008 

Tendências de evolução sem a implementação do Plano 

Na ausência da implementação do plano, prevê-se que os consumos energéticos se mantenham 

idênticos aos actuais ou que diminuam ligeiramente. A diminuição dos consumos energéticos 

poderá ocorrer devido à diminuição da atractividade da população ao local e ao aumento da 

utilização de transportes colectivos, devido às opções ferroviárias definidas para esta área, e 
independentes do PUA. 

Avaliação de impactes e recomendações 

No quadro seguinte apresenta-se um resumo da avaliação ambiental das principais acções do 

plano sobre a energia. Para facilitar a interpretação os impacte foram classificados 
qualitativamente e o seu significado representado graficamente. 
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Quadro 111.5 . Análise dos impactes das a cções do plano sobre a energia 

- Favorecer a 
atractividade dos 
transportes 

colectivos e dos 
modos pedonais e de 

bicicleta, e a 
diminuição da 
afluência de veículos 

ligeiros 

@@ A maior utilização de veículos colectivos aumenta a 

uti lização racional e sustentável da energia, diminuindo os 

consumos. 

. · .... 
iF.'d:' ·t'll 

Nos espaços verdes deve 
favorecer a utilização de espécies 
vegetais regionais. Na envolvente 

das vias de comunicação devem ser 
instaladas espécies com elevada 

densidade vegetal e de folha 
persistente de modo a aumentar o 
seu poder enquanto barreira 

acústica. 

@ Positivo pouco significativo; ©@ positivo significativo; @00 posi t ivo muito significativo 

® Negativo pouco significativo; ®® negativo significativo; ®®® Negativo muito significativo 

111.1.4. Paisagem 

111.1.4.1. Caracterização da situação actual 

A paisagem no Vale de Alcântara apresenta-se bastante alterada e degradada pela presença de 

infra-estruturas rodo ferroviárias, que cortam o Valé, e lhé conferem um carácter artificial e álgo 
confuso, criando um efeito de barreira entre as duas encostas. 

Embora existam algumas áreas verdes e espaços urbanos interessantes, o elevado tráfego 
rodoviário e o estacionamento indevido contribui para diminuir consideravelmente a qualidade da 

paisagem urbana. Ao longo do espaço urbano estão presentes conjuntos de edifícios interessantes, 

que conferem uma imagem urbana equilibrada e com qualidade, embora frequentemente 

interrompidos por espaços degradados, edifícios devolutos ou arquitecturas dissonantes. A 
condicionar a qualidade da paisagem urbana destaca-se ainda a presença de edifícios industriais 

em mau estado de conservaç~o. 

Tendências de evolução sem a implementação do Plano 

Considera-se que, caso o plano não seja implementado, a qualidade da paisagem se mantém ou 

tende a diminuir, devido essencialmente à continuidade da desorganização e degradação do espaço 

urbano, e consequente diminuição da qualidade do mesmo, devido à elevada afluência de veículos, 

e ao estacionamento indevido. 

Avaliação de impactes e recomendações 

No quadro seguinte apresenta-se um resumo da avaliação ambiental das principais acções do 
plano sobre a paisagem. Para facilitar a interpretação os impacte foram classificados 

qualitativamente e o seu significado representado graficamente. 
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Quadro 111.6. Análise dos impactes das acções do plano sobre a paisagem 

l~r;r.n ;F.nf.h .. . ~ 
··~ 

liTiJ:Tol; ·pj 

~. CF.r.r. ~ 

-Aumento da 00 Melhorar a qualidade paisagística do local e garantir - Recomenda-se que, caso o 
protecção e qualidade tráfego rodoviário na Av. 
dos espaços verdes e 

boas condições ambientais e a util ização dos espaços 
Infante Santo venha a ser 

canais arborizados. 
colectivos pela população. 

reduzido, se possa aumentar a 
Diminuição do tráfego dimensão dos passeios e 
de veículos ligeiros garantir o corredor verde ao 

longo da Av. 24 de Julho. 
-Aumento da © Combate situações de edifícios devolutos e em mau estado 
atractividade do - Deverá favorecer-se a 

edificado 
de conservação, favorecendo a qualidade paisagística do local. util ização de espécies vegetais 

autóctones e regionais nos 

- Abate pontual de ® Esta solução não favorece conservação dos valores 
canais arborizados e nos 

a 
árvores e interrupção 

paisagísticos, no entanto, e após a anál ise das alternativas 
espaços verdes. 

do corredor arborizado 
junto à Av. 24 de Julho 

v iáveis, conclui-se que embora os impactes sejam negativos 
na área do PU, possui consequência positivas sobre a 
qualidade do espaço urbano no centro da Cidade 

@ Positivo pouco significativo; .00 positivo significativo; @©@ posi t ivo muito significativo 

® Negat ivo pouco significativo; ®® negativo significativo; ®®® Negat ivo muito significat ivo 

III.2. RECURSOS NATURAIS 

111.2.1. Recursos Hidricos 

111.2.1.1. Caracterização da situação actual 

A nível de recursos hídricos na área do PU de Alcântara destaca-se a Ribeira de Alcântara, que 

atravessa a área de intervenção no sentido Norte-Sul , encontrando-se entubada o que justifica a 

sua habitual denominação como Caneiro de Alcântara. O limite sul da área do PU é "desenhado" 
pelo estuário do Rio Tej o. 

A elevada pressão urbana sobre a Ribeira remonta a séc. XIX, em que se instalaram várias 
unidades industriais ao longo do Vale de Alcântara . Gradualmente, e com o aumento da pressão 

urbana e da descarga dos efluentes residuais nas linhas de águas, assistiu-se a uma degradação 

significativa da qualidade da água na Ribeira de Alcântara, o que potenciou a sua canalização. 

A zona Sul da área de intervenção do PU de Alcântara é frequentemente afectada por problemas 
de inundações, que ocorrem geralmente quand'o se verificam episódios de precipitação intensa, 
conjugados com situações de maré-alta ou de preia-mar. Nesta situação, o Caneiro enche, 

funcionando em pressão, ocorrendo a descarga de águas pelas caixas de visita e restantes órgãos 

da rede. 
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2100 Ha- Bac~a do Caneoro no '-"JniCIIJIO oe LisbOa 

I 000 Ha - Alea de.<....,da para a Baoa de Cheas 

... 1000 H3 - Bacia c10 C311Efro no 1\o\ln<:ipo da Amadora 

Troçnoo oo Conet-o de Alcântara 

Fonte: Estudo Prévio do PU de Alcântara, Volume I, Fev. 2009 

Figura III.2. Bacia de drenagem d o Caneiro d e Alcân t a ra, de n t r o do con celho d e Lisbo a 

O aumento da impermeabilização do solo não favorece a alimentação dos recursos hídricos 
subterrâneos, aumentando o escoamento superficial, o arrastamento de inertes e poluentes para 

as linhas de água e a gravidade das cheias e inundações. 

Tendências de evolução sem a implementação do Plano 

Considera-se que, caso o Plano de Urbanização não seja implementado não são adoptadas 

medidas que promovam o aumento da infiltração de água no solo, nem a redução dos caudais 

de escoamento superficial. Esta situação, para além de não favorecer os recursos hídricos 
(superfic iais e subterrâneos) também não contribui para diminuir os riscos de ocorrência de 

inundações. Note-se no entanto que existem soluções a este nível, que não dependem do PU em 

análise, e que deverão contribuir para melhorar os sistemas de drenagem na Cidade, evitando a 

ocorrência de inundações na zona Ribeirinha de Alcântara. 

Caso não sejam tomadas as medidas adequadas considera-se que continuarão a manter-se as 

situações de ocorrência de inundações e prejuízos materiais associados às construções 

subterrâneas, nomeadamente caves e garagens. Assim, também as condicionantes e regras 

definidas no âmbito do presente PU são fundamentais para garantir a utilização eficiente deste 
território. 

Avaliação de impactes e recomendações 

No quadro seguinte apresenta-se um resumo da avaliação ambiental das principais acções do 
plano sobre os recursos hídricos. Para facilitar a interpretação os impacte foram classificados 

qualitativamente e o seu significado representado graficamente. 
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Quadro 111.7. Análise do s imp actes d as acçõ es do plano sobre os r ecursos hídr icos 

- Aumento da protecção e 
qual idade dos espaços 
verdes e possibilidade de 
instalação de locais de 
amortecimento, retenção 
e infiltração de águas 
pluviais em Jardins 
Urbanos 

@@ Aumento da infi ltração da água no solo e 

diminuição do escoamento superficial, 
favorecendo os recurso hídricos superficiais e 
subterrâneos. 

© Diminuição da intensidade e gravidade de 

cheias e inundações. 

- Deverá favorecer-se a uti lização de 
espécies vegetais autóctones e regionais 
com baixa exigência hídricas. 

- Deverá avaliar-se a reuti lização da 

água tratada na ETAR1 de Alcântara para 
a rega dos espaços verdes. 

- Nos novos edifícios a construi r ou a 

® Aumento dos consumos de água associados à remodelar deve ser avaliada uma 

rega dos espaços verdes, e ao aumento da 
afluência de pessoas ao local. Este impacte é 
minimizado uma vez que o PU recomenda a 
reuti lização de águas pluviais. 

eventual reuti lização das águas pluviais, 
drenadas na cobertura e em áreas 
impermeabilizadas, em usos domésticos 
que não exij am água potável 

@ Positivo pouco significativo; @© positivo significativo; O@@ positivo muito significativo 

® Negativo pouco significativo; ®® negativo significati vo; ®®® Negativo muito significativo 

111.2.2. Espaços Verdes e Biodiversidade 

III.2.2.1. Caracterização da situação actual 

Um dos espaços verdes com maior interesse na área do PUA é o Parque Florestal de 
Monsanto, que influencia a ocupação do solo na zona Noroeste do Plano (Figura III.3). A 

ocupação natural do solo estende-se desde o parque até aos taludes das vias de comunicação, que 

cortam a área do Plano (eixo Norte/Sul, Av. de Ceuta e linhas de caminho-de-ferro). 

Figura 111.3 . Encosta entre o caminho-de-fe r ro (linha do Sul ) e a Av. de Ceut a 

Na encosta Nascente do Vale, os espaços verdes são também significativos, especialmente 
nas encostas inclinadas entre a Rua Maria Pia e a Av. de Ceuta, especialmente a Norte da estação 

de caminho-de-ferro de Alcântara Terra . Neste local, as elevadas inclinações do terreno não 

permitiram a consolidação do espaço urbano, favorecendo a instalação de espécies vegetais. O 

' ETAR - Estação de Tratamento de Águas Residuais 
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coberto vegetal, nesta encosta, não é tão desenvolvido como na oposta, sendo menos frequente a 

presença de espécies vegetais arbóreas, ver Figura III .4. 

Figura III.4. Encosta nascente do Vale de Alcântara (Arco do Carvalhão, à esquerda, e encosta entre 

a R. Maria Pia e o Av. de Ceuta, à direita) 

Na área do PU estão presentes alguns jardins urbanos, tais como o Jardim/Miradouro das 

Necessidades, o Jardim da Armada (F~gura III.S) e o Miradouro da Rua do Loureiro/ Rua D. Maria 

Pia. Estes espaços possuem áreas reduzidas e uma forte pressão urbana envolvente. Em alguns 

casos presenteiam o visitante com uma abertura de vistas ímpar, sobre o vale do estuário do Rio 
Tejo. 

Figura 111.5. Praça da Armada 

Tendências de evolução sem a implementação do Plano 

Ao longo do Vale de Alcântara existem alguns vazios urbanos que, na ausência do Plano não 
serão convertidos em espaços verdes e orgânicos, o que não favorece nem a conservação dos 

valores naturais nem a infiltração da água no solo. 

Avaliação de impactes e recomendações 

No quadro seguinte apresenta-se um resumo da avaliação ambiental das principais acções do 
plano sobre os espaços verdes e a biodiversidade. Parra facilitar a int erpretação os impacte foram 
classificados qualitativamente e o seu significado representado graficamente. 

Quadro III. S. Análise dos impactes das acções do plano sobre o espaço verdes e a biodiversidade 

A 
- 1 b' · 

1 
t Medidas de minimização 1 

cçoes o JeCtlvos mpac es d -
rec:omen açoes 

- Aumento da 

protecção e 
qual idade dos 

Julho, 2011 

@@(§) Melhorar a qualidade e a diversidade dos 

espaços verdes, contribuindo para a promoção dos 
valores naturais e para a continuidade natural e 

12 
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A 
- 1 b' · 

1 
Medidas de minimização I 

cçoes o Ject1vos mpactes d -
recomen açoes 

espaços verdes e 
canais arborizados. 
Diminuição do 
tráfego de veículos 
ligeiros 

- Construção de um 
novo arruamento, 
em espaços de 
enquadramento 

- Abate pontual de 
árvores e 
interrupção do 
corredor arborizado 
junto à Av. 24 de 
Julho 

comunicação entre os diferentes espaços verdes e 
ecossistemas (p. e. entre o parque de Monsanto e o 
Estuário). 

® Esta solução ocupa espaço que actualmente tem 

ocupação natural, não favorecendo a conservação 
da biodjversidade e dos valores naturais 

® Esta solução não favorece a conservação dos 

valores paisagísticos, no entanto, e após a anál ise 
das alternativas viáveis, conclui-se que embora os 
impactes sejam negativos na área do PU, possui 
consequências posit ivas sobre a qualidade do espaço 
urbano no centro da Cidade 

dos passeios e garantir o corredor verde ao 
longo da Av. 24 de Julho. 

- Deve ser privilegiada a utilização de 
espécies vegetais regionais e autóctones, 
em detrimentos de espécies exóticas. 

- Devem ser adoptadas medidas que 
promovam a conservação das hortas 
existentes na área do PU, promovendo os 
valores naturais e os ecossistemas 
associados. 

- Devem ser adoptadas medidas que 
promovam a conservação das hortas 
existentes na área do PU, promovendo os 
valores naturais e os ecossistemas 
associados. 

@ Positivo pouco significativo; @@ positivo significativo; @00 posi t ivo muito significativo 

® Negativo pouco significativo; ®® negativo significativo; ®®® Negativo muito significativo 

III.2.3. Riscos Naturais, ambientais e tecnológicos 

A área âmbito do PU possui riscos de deslizamento de terras, associados à instabilidade das 
vertentes, bem como problemas de inundações e cheias, especialmente na zona Sul, localizando-se 

numa área com alguma vulnerabilidade sísmica. 

Os locais com maiores ricos de ocorrência de movi mentos de vertente correspondem a duas 
pequena áreas, uma localizada a Poente da Rua do Alvito, tratando-se de uma vertente sob o 

viaduto da linha do caminho-de-ferro, e outra a Nascente do Bairro do Alvito. 

Figura III. 6. Sinalização d e perigo de m ovime nto de massas, na zona Norte do PU 

Na área âmbito do PU de Alcântara, os locais com maior vulnerabilidade à ocorrência de 
inundações situam-se a Sul da Estação ferroviária de Alcântara-Terra, abrangendo a área 

ocupada pelo Porto de Lisboa e a zona envolvente à futura rotunda de Alcântara . A zona Sul da 

área do Plano é também, como seria previsível, a mais afectada pelo efeito de maré. 
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A zona de Lisboa corresponde à segunda Região de Portugal com maior risco Sísmico, apenas 
ultrapassada pela Costa Algarvia. Na área do PU de Alcântara a vulnerabilidade sísmica dos solos é 

muito elevada na zona Sul, subindo ligeiramente o Vale, sendo média nas encostas Nascente e 

Poente e baixa na Zona Norte, junto à ETAR. 

Para além dos riscos enumerados, face às características do edificado (idade, materiais, 

organização espacial, estado de conservação, ocupação, entre outros} é ainda inquietante a 
potencial deflagração de incêndios urbanos. Os quais, a verificarem-se, poderão ter 

consequências muito negativas e devastadoras, condicionando a segurança de pessoas e bens. 

Tendências de evolução sem a implementação do Plano 

Considera-se que, caso o Plano não seja aplicado, a minimização das cheias e inundações é 

menos significativa, por não se favorecer a infiltração da água no solo nem se preverem medidas 
de amortecimento, retenção e infiltração das escorrências pluviais superficiais. A ausência do plano 

também não favorece a garantia de manter o canal do Vale de Alcântara livre, permitindo o 
escoamento hídrico superficial e subterrâneo. 

No que se refere aos riscos associados à instabilidade das vertentes e ao risco sísmico, uma vez 

que estão contemplados no âmbito do PDM, considera-se que é garantida a sua 

prevenção/minimização, no entanto com o PU essa prevenção é mais eficaz, sendo traduzida à 
escala do Vale de Alcântara . Por seu lado, a prevenção do risco de incêndios é garantida pela 
aplicação da lei geral. 

Avaliação de impactes e recomendações 

No quadro seguinte apresenta-se um resumo da avaliação ambiental das principais acções do 
plano sobre os riscos ambientais e tecnológicos. Para facilitar a interpretação os impacte foram 

classificados qualitativamente e o seu significado representado graficamente. 

Quadro 111.9. Análise dos impactes das acções do plano sobre os riscos ambientais e tecnológicos 

Acções/objectivos Impactes Medidas de 

- Aumento da dimensão e 
atractividade dos circuitos 
pedonais e cicláveis e dos 
espaços verdes 

- Favorecer a atractividade 
dos transportes colectivos e 
a diminuição da afluência de 
veiculas ligeiros 

-Aumento da atractividade 
do local 

@ Favorecimento de modos de locomoção suaves (pedonal e 

ciclável) o que contribui para diminuir os riscos de doenças 
associadas ao sedentarismo. Por outro lado, também se prevê a 
diminuição do ruído ambiental e da emissão de poluentes, 
situação que também contribui para melhorar a qualidade de 
vida e a saúde da população - atenuando os riscos. 

@@ Os espaços verdes e as áreas de amortecimento e 

infiltração de águas pluviais ccntribuem para diminuir os riscos e 
as consequências das cheias e inundações 

@@ Favorece a diminuição da afluência de veículos à área do 

PU, diminuindo os riscos associados a acidentes e 
atropelamentos. 

@@ Contribui para valorizar o edificado, para garantir a sua 

manutenção e evitar a presença de edifícios devolutos e em mau 

minimização I 
recomendações 

- Deverá ser garantida a 
qualidade da água e as 
condições de 
salubridade nos espaços 
de amortecimento, 
retenção e infi ltração 
das escorrências 
pluviais. 

- Devem ser adoptadas 
medidas de controlo e 
limitação da velocidade 
rodoviária nos 
arruamentos urbanos. 

O projecto de 
execução do novo 
arruamento, deverá 
garantir a estabilidade 
das vertentes 

estado de conservação, diminuindo os riscos de ocorrências de intervencionadas. 
incêndios urbanos, de desmoronamento de edifícios, bem 
como a acumulação de focos de degradação social. 
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Acções/objectivos I Impactes Medidas de 
minimização I 

recomendações 

Construção de novo 
arruamento (em alternativa 
à Rua do Arco Carvalhão) 

® Este arruamento será construído em áreas de 

enquadramento, diminuindo a disponibilidade de espaços 
verdes, e em áreas com vertentes abruptas, podendo aumentar 
os riscos de instabilidade das vertentes. 

@ Positivo pouco significativo; ©@ positivo significativo; ©©@ posi t ivo muito significativo 

® Negativo pouco significativo; ®® negativo significativo; ®®® Negativo muito significativo 

111.3. DINÂMICA URBANA E TERRITORIAL 

III.3.1. Mobilidade e infra-estruturas viárias 

No Vale de Alcântara o emaranhado de vias de comunicação contraria a mobilidade e a 

acessibilidade do local. A área do plano corresponde a uma zona interceptada pelas principais vias 
de comunicação, que "alimentam" a área de metropolitana da Lisboa, mas que condicionam 

fortemente a mobilidade local. 

A nível rodoviário a área interceptada por várias vias rodoviárias relevantes, que condicionam 

fortemente a organização urbana da área do PU1 tais o IP7/ Av. da Ponte 25 de Abril), a Av. de 

Ceuta, a Av. Brasília e as a Av. da Índia e Av. 24 de Julho. 

A área do PU de Alcântara aflui um elevado volume de veículos (121 SOO uvljdia;) o que dificulta 
a qualificação urbana e ambiental d:o local. Verifica-se a existência de um elevado grau de 

saturação;; na Av. 24 de Julho (superior a 90%), entre a Av. da Índia a e Av. do Infante Santo, 

esta é também a artéria, dentro da área do PU, com maior carga rodoviária. A Av. da Índia possui 

também níveis de saturação elevados, especialmente no sentido de entrada na Cidade, e elevada 

carga rodoviária. 

' UVL - unidade de veiculo ligeiro 

ii O Grau de saturação horário foi determinado pel.a relação entre a procura verificada (Hora de Ponta Média) e a capacidade 
teórica atribuída à via 
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Grau de Saturação. 
mais de 90% 

entre 70 e 90% 
entre 50 e 70% 
abaíxo de 50% 

Fonte: Estudo prévio do PU de Alcântara, Volume I, Fevereiro de 2009 

Figura 111.7. Resultados das contagens de tráfego efectuadas na área do Plano 

Figura 111.8 . Av. da Índia e Av. da Brasília, na zona Poente do PU (imagem à esquerda) e Av. de 

Ceuta e viaduto da Av. da Ponte, na zona norte do PU (imagem à direita) 

Em relação aos tra1nsportes colectivos de passageiros, a área do PU é interceptada por 
vários carreiras e linhas de caminho de ferro, no entanto não existem interfaces que 

promovam a intermodalidade de transportes. Esta situação, associada à baixa oferta de 

carreiras de transportes regulares, não incentiva a utilização dos transportes colectivos, em 

detrimento dos veículos particulares. 

Actualmente a área do plano é interceptada por três linhas de caminho-de-ferro, embora sem 

ligação entre si: 

• A Linha de Sintra, que liga Sintra - Agualva/Cacém - Amadora - Benfica, possui um ramal para Sul, até 

à estação de Alcântara Terra, sem ligação posterior. É denominada de linha de Cintura a circular 

ferroviária à Cidade de Lisboa, que li.ga Marvila - Entre Campos - Campolide e Alcântara Terra. 

• A Linha de Cascais, que assegura a ligação ferroviária entre o Cais do Sodré e Cascais, intercepta a 

área do PU a Sul, na estação de Alcântara Ma r. Não existe ligação efectiva de passageiros entre as 

estações de Alcântara Terra e de Alcântara Mar, situação que constitui um estrangulamento na 

acessibilidade. 
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• A linha do Sul intercepta a área do PU, sendo paralela ao Eixo Norte-Sul, não existindo nenhuma 

estação dentro da área do Plano. 

Figura 111.9. Ligação entre as estações de Alcântara Terra e de Alcâ ntara Mar, e es t açã o de 
Alcântara Ter ra (à direita) 

A nível da circulação pedonal, a área do Plano possui vários pontos de conflito que dificultam 
a circulação normal de pessoas, de que são exemplo o actual acesso à Ponte 25 de Abril constitui 

uma ba rreira à circulação pedonal ent re a Rua da Quinta do Jacinto e a área a Sul, Calçada da 

Tapada e a Rua de Alcântara. Situação atenuada pela construção da uma passagem pedonal. 

Tendências de evolução sem a implementação do Plano 

Considera-se que, caso o Plano não seja implementado, a ligação entre as duas margens do 
Vale de Alcântara não será efectuada com o detalhe e pormenor adequado que favoreça uma 

integração urbana equil ibrada. 

Por outro lado, as opções gerais estratégicas definidas em termos de transportes e mobilidade, 

têm favorecido significativamente o acesso e ligação à área metropolitana, mas criam barreiras e 
desenham "novas fronteiras" territoriais na Cidade de Lisboa, de que é exemplo o Eixo 

Norte/Sul/Av. da Ponte e vias ferroviárias envolventes. 

Embora as soluções municipais contribuam para melhorar significativamente as condições de 
acessibilidade e mobilidade na área do Plano, a não aplicação das opções do PUA não favorecem a 

intermodalidade, diminuindo a atractividade dos t ransportes colectivos. 

Avaliação de impactes e recomendações 

No quadro seguinte apresenta-se um resumo da avaliação ambiental das principais acções do 

plano sobre a mobilidade e infra-estruturas viárias. Para facilitar a interpretação os impacte foram 
classificados qualitativamente e o seu significado representado graficamente. 

Julho, 2011 17 Resumo Não Técnico 

W · \Procesws\A007\0l·Conteúdo T~<nico \Ol·Re!at6rio Amb••otai\A007· AAE-02-RA· 04\A007-REL-RNT • R04 .doc A-AEL·Ol 



C. M. LISBOA •s tu s 
Plano de Urbanização de Alcântara projectos, gestão e avaliação ambiental, Ida 

Quadro 111.10. Análise dos impactes d as acções d o plano sobre a mobilida de e infra-estrut uras 

viá rias 

Acções/objectivos Impactes Medidas de minimização I 

- Aumento da 
dimensão e 
atractividade dos 
circuitos pedonais e 
cicláveis e a 
utilização de 
transportes publico, 
favorecendo a 
intermodalidade 

Reformulação de vias 
e ligações de modo a 
diminuir a entra de 
veículos no Centro 
da cidade (p. e. 
reforço do papel da 
Av. da Brasília na 
ligação entre a CRIL 
(Algés) e a circular 
Ceuta/Av. EUA) 

- Construção de um 
novo arruamento, 
em alternativa à Rua 
do Arco Carvalhão 

@@@ Favorecimento de modos de locomoção suaves e de 

transporte público, em detrimento da utilização de veiculo 
particular, o que contribui para melhorar a acessibilidade e 
mobilidade na área do Plano e no Centro da Cidade de Lisboa. 

@@@ Diminui a entrada de vekulos na cidade de Lisboa 

contribuindo para o melhoramento das condições de mobilidade e 
acessibilidade, bem como para favorecer a qualidade do espaço 
urbano na área do Plano e no Centro da Cidade de Lisboa. 

® Em algumas situações quebra a qualidade dos espaços 

pedonais. Impacte que é minimizadc pela afectação de espaços 
localizados, em detrimento da melhoria da qualidade dos acessos 
num a área de maior abrangência - o centro da Cidade. 

@@ Este arruamento permite diminuir O· tráfego rodoviário ao 

longo da Rua Maria Pia e da R. do Arco Carvalhão, promovendo 
uma l igação mais rápida entre a Av. de Ceuta e o Viaduto Eng. 

Duarte Pacheco. Esta solução favorece a velocidade de 
atravessamento do Vale e a mobilidade nos espaços urbanos, em 
que o t ráfego é diminuído. 

recomendações 

- Deverá ser garantido o 
cumprimento das regras de 
trânsito, de modo a evitar 
situações de estacionamento 
indevido, que· aumentam o 
congestionamento de tráfego, 
e diminuem a mobilidade e a 
qualidade do espaço público. 

Deverá favorecer-se a 
implementação de títulos de 
viagem comuns aos diferentes 
tipos de transportes públicos. 

Devem ser adoptadas 
medidas de controlo de 
velocidade ao longo dos 
arruamentos com carácter 
mais urbano 

@ Positivo pouco significativo; .@© positivo significativo; @©@ posi t ivo muito significativo 

® Negativo pouco significativo; ®® negativo significativo; ®®® Negativo muito significativo 

111.3.2. Uso e ocupação do solo 

O Plano de urbanização localiza-se na zona terminal do Vale aluvionar da ribeira de Alcântara, a 

zona Sul do Plano encontra-se assente sobre terrenos conquistados ao Rio Tejo por aterros 
sucessivos, que permitiram a construção do Porto de Lisboa. A morfologia do Vale ao longo do qual 
se estende o plano caracteriza-se por relevos acidentados, na zona Norte, especialmente junto às 
margens da ribeira. A Jusante, em especial na confluência com o Rio Tejo o relevo é relativamente 
aplanado com cotas ent re os 8 e os 3 m, com uma orientação próxima de Norte/Sul. 

A área abrangida pelo PU de Alcântara integra-se, na sua totalidade, em solo urbano. A 
estrutura urbana da Cidade de Lisboa debate-se com problemas associados à descontinuidade dos 

percursos pedonais e cicláveis, especialmente ao longo da zona ribeirinha e, no caso do Vale de 
Alcântara, à barreira entre as duas encostas criada pelas vias rodo-ferroviárias 

Por outro lado, a malha urbana da Cidade "vive de costas voltadas" para o Rio, sendo escassos 
os pontos de ligação com o Estuário, em parte proporcionado pelo efeito barreira criado pela linha 
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de caminho-de-ferro, pelas vias rodoviárias e, no caso da área de intervenção do PU, pelo Terminal 
de Contentores de Alcântara . 

No caso particular da área do Plano de Urbanização de Alcântara destaca-se ainda a presença 
de vários espaços públicos desqualificados, desmotivando o usufruto das áreas colectivas pela 

população e a socialização entre os residentes. Por outro lado, o elevado volume de tráfego que 

intercepta as áreas urbanas contribui para a diminuição da qualidade ambiental dos espaços 
urbanos, diminuindo a sua atractividade enquanto espaços de utilização colectiva e de convívio. 

Na Figura III.10 apresenta-se um gráfico com a distribuição dos principais usos do edificado, 

identificados na zona do PU de Alcântara, sendo perceptível a elevada fracção de área ocupada 

com habitações e serviços. Realça-se ainda a elevada f racção de áreas com edifícios 
devolutos. 

c 27.4% 

e~ Habitação 
c Serviços 
• Devolutos 
• Indústria 

[J 2,0% 

. 1,6% 

• 0,3% 

o Serviços adm.central/apoio comunidade 
c comércio 
• Armazéns 
o Estacionamento 

Fonte: Elaboração própria a partir de elementos do Estudo Prévio do PU de Alcântara 

Figura 111.10. Principais usos ident ificados no Estudo Prévio do PU de Alcântara ( por área) 

O estado de conservação dos edifícios presentes na área de intervenção do PU de Alcântara é, 
na generalidade, boa a razoável, ver figura III.ll. As principais situações de ruína ocor rem 
em áreas onde exist iram antigas unidades industriais ou infra-estruturas actualmente 

desacti vadas. 

8% 

33% 

C razoa"'! ou bom O mau O rulna 

Fonte: elaboração própna a part1r de dados do Estudo Prév1o do PU de Alcântara 

Figura 111.11. Est a do de conservação dos edifíc ios presentes na á rea do PU de Alcântara 
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Tendências de evolução sem a implementação do Plano 

Sem a implementação do plano não é favorecida a criação de espaços centrais e o aumento da 
oferta de equipamentos no Vale de Alcântara. Caso não sejam favorecidos usos mistos, este local 
continuará a ser utilizado como área de passagem, não desenvolvendo dinâmicas próprias, 
tornando-se pouco atractivo para a população residente. 

Por outro lado, caso ao plano não seja implementado, considera-se que o espaço público 
continuará com a actual desorganização e fraca qualidade, o que não favorece a sua utilização pela 
população. 

Avaliação de impactes e recomendações 

No quadro seguinte apresenta-se um resumo da avaliação ambiental das principais acções do 
plano sobre o uso e ocupação do solo. Para facilitar a interpretação os impacte foram classificados 
qualitativamente e o seu significado representado graficamente. 

Quadro 111.11. Análise dos impactes das acções do plano sobre o uso e ocupação do solo 

A 
- 1 b" t" 1 Medidas de minimização 1 

cçoes o Jec avos mpactes d -
recomen açoes 

-Aumento da 
atractividade do local 
e da instalação de 
actividades e 
equipamento 

©© Aumento da ocupação e valorizaç-ão do espaço 

urbano, e valorização do edificado, o que contribui para a 
coesão do espaço urbano 

® A limitação do estacionamento (J:ara não residentes) 

poderá tornar-se repullsiva para algumas actividades 
económicas. Efeito que se considera que será minimizado 
pelas redes de transportes públicos, sendo incerto, 
temporário. 

© Positivo pouco significativo;~ posit ivo significativo; ©©© posi t ivo muito significativo 

® Negativo pouco significativo; ®® negat ivo significativo; ®®® Negativo muito significativo 

111.3.3. Infra-estruturas e equipamentos 

A nível de equipamentos, na área de PU, os Serviços de Administração Central e local e as 
Instituições de Apoio à Comunidade ocupam 27% da totalidade da área edificada. A maior parte 

dos equipamentos localiza-se na zona Sul e ao longo da Av. de Ceuta. 

As instituições de Educação, Cultura e Desporto são as que ocupam maior área, seguidas pelos 
serviços de Administração e de Segurança Pública e pelas Instituições Humanísticas e de 
Assistência Social. Os serviços de saúde são os que ocupam menor área, ver Figura III.12. 

Julho, 2011 20 Resumo Não Técnico 

W · \Procesws\A007\0l·Conteúdo T~<nico \Ol·Re!at6rio Amb••otai\A007· AAE·02·RA· 04\A007·REL-RNT • R04 .doe A-AEL·Ol 



C. M. LISBOA •s tu s 
Plano de Urbanização de Alcântara projectos, gestão e avaliação ambiental, Ida 

5,4 

46,7 

C El C E2 O E3 O E4 8 ES C E6 O E7 

E1- Serviços de Administração e de Segurança Pública; E2- Instituições de Educação, Cultura e Desporto; E3- Serviços de 
Saúde, E4- Instituições Humanísticas e de Assistência Social; ES- Associações Económicas e Organizações Profissionais; 

E6- Instituições Religiosas; E7- Organizações Internacionais 

Figura 111.12. Percentagem das áreas ocupadas pelos diferentes serviços de administração local e 
instituições de apoio à comunidade 

A área do PU de Alcântara inclui ainda a área ocupada pelo Terminal de Con tentores de 
Alcântara, que afecta s~gnificativamente as opções de uso e ocupação do solo, na zona sul da área 

do plano. 

Figura 111.13. Terminal de contentores de Alcântara 

A área do Plano de Urbanização de Alcântara integra uma das principais estruturas de 
tratamento de águas residuais de Lisboa, a Estação de Tratamento de Alcântara, para a qual 

são drenados os efluentes residuais gerados ao longo de uma bacia de 3200 ha, que abrange parte 

dos concelhos de Lisboa e Amadora (bacia identificada na Figura III.14 com a letra E). 
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Fonte: Congresso 2008. da Associação portuguesa de Recursos Hídricos http://www.aprh.pt/congressoagua2008/ 

Figura III.14. Principais bacias de drenagem no concelho de Lisboa e envolvente 

No que se refere a infra-estruturas de saneamento, na área do PU de Alcântara estão 
presentes: o subsistema de Alcântara , constituído por condutas e i nterceptares, que transportam 

os efluentes para a ETAR; as redes públicas de drenagem de águas residuais, tratando-se de 
sistemas de colectores que transportam os esgotos desde os edifícios (ramais de ligação) até aos 
interceptares; colectores de águas pluviais e o caneiro de Alcântara. 

Tendências de evolução sem a implementação do Plano 

Independentemente da aplicação do PU, encontram-se já definidas algumas soluções para 
melhorar os sistemas de saneamento no Vale de Alcântara. A SIMTEJO pretende instalar colectores 

nas margens esquerda e direita do caneiro de Alcântara e beneficiar os sistemas de 

descarregadores existentes, dotando-os de controladores de caudais, estas soluções encontram-se 

ainda em análise, dependendo das opções rodo e ferroviárias que venham a ser adoptadas. 

Avaliação de impactes e recomendações 

No quadro seguinte apresenta-se um resumo da avaliação ambiental das principais acções do 
plano sobre as infra-estruturas e equipamentos. Para facilitar a interpretação os impacte foram 

classificados qualitativamente e o seu significado representado graficamente. 

Quadro III.12. Análise dos impactes das acções do plano sobre as infra-estrut uras e equipamentos 

Acções/objectivos Impactes Medidas de minimização I 

-Aumento da 
atractividade do local 
e da instalação de 
actividades e 
equipamento 

@@ A instalação espaços centrais, destinados à 

dinamização económica e social da área urbana, contribui 
para promover a dinamização do Vale de Alcântara, 
promovendo a diversificação da oferta de equipamentos e 
infra-estruturas. 

recomendações 

@ Positivo pouco significativo; .@© positivo significativo; @©@ posi t ivo muito significati vo 

® Negativo pouco significativo; ®® negat.i vo significativo; ®®® Negativo muito significativo 
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III.4. PATRIMÓNIO 

III.4.1. Património cultural 

No âmbito da elaboração do PU de Alcântara foram identificados os Valores patrimoniais 

presentes na área do Plano, nomeadamente no que se refere ao património arquitectónico e 
arqueológico. 

Apesar da elevada fragmentação do espaço urbano, que caracteriza o Vale de Alcântara, 

subsistem alguns núcleos que guardam as marcas da ocupação histórãca que tiveram. Ao longo das 

Ruas Pr ior do Crato, Rua de Alcântara e Rua 10 de Maio, prevalecem edifícios antigos e 
diversificados de carácter erudito, edifícios religiosos, um número invulgar de palácios e ainda o 
legado industrial com forte valor simbólico, totalizando aproximadamente meia centena de imóveis 

com interesse histórico e artístico. 

No que se refere ao património arquitectónico, a caracterização do PU baseou-se no 
conjunto dos Bens assinalados na Carta Municipal do Património de Lisboa, tendo sido assinalados 

os seguintes bens, que integram igualmente o Anexo ao Regulamento: 

• Dois imóveis de Interesse Público classificados pelo IGESPAR: 

o Escola Secundár ia Fonseca Benevides, Antiga escola Industrial Marquês de Pombal, classificada como 

Imóvel de Interesse Público Decreto do Governo n.o 29/84 de 25 de Junho. De acordo com a 

informação disponibilizada pelo IGESPAR;, a escola, construída no ano de 1886, representa o primeiro 

exemplo em Portugal de um edifício construídlo de raiz para albergar uma instituição escolar, a Escola 

industrial Marquês de Pombal. Até ao final do século XIX e durante os primeiros anos do século XX o 

conjunto foi sucessivamente aumentado. Actualmente funciona como Escola Secundária. 

Figura III.lS. Escola Secundário Fonseca Benevides 

o Chafariz das Necessidades - O chafariz das Necessidades foi mandado construir por ordem de D. 

João V, conjuntamente com, o Largo das Necessidades e com o seu jardim (hoje Olavo Bilac), no ano 

de 1747, ao arquitecto Caetano Tomás de Sousa. O chafariz, com o obelisco de mármore rosa e 

quatro carrancas de bronze, símboliza um voto que D. João V consagrou à Virgem. 

' http://www .ippar.pt/pls/di ppar/pat_pesq_detalhe?code_pass"' 74412 
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• Ci'nco Imóveis de Interesse público, em vias de classificação: 

• 

o Antiga Fábrica Cile Fiação a Lisbonense (despacho de abertura de 14.02.2002). 

o Edifício Pedro Álvares Cabral - Museu da Fundação do Oriente (despacho de abertura de 

09.05.2008). 

o Dispensário de Alcântara 

o Duas estações marítimas, a Gare Marítima de Alcântara (despacho de abertura de 18.06.99) e a 

Gare Marítima da Rocha do Conde de Óbidos [despacho de abertura de 21.01.2004). 

Figura 111.16. Museu da Fundação do Oriente 

Duas Zonas Especiais de Protecçã:o, IGESPAR: 

o Museu Nacional de Arte Antiga, Igreja de s. Francisco de Paula, Convento das Trinas, Chafariz da 

Esperança (Portaria n.o 512/98 de 10.08.98); 

o Capela de Santo Amaro, Casa Nobre de Lázaro Leitão Aranha, Palácio Burnay e Salão Pompeia 

(Portaria no 39/96 de 13.02.96). 

• Quarenta e oito Bens Culturais e Históricos da Carta Municipal do Pat rimónio de Lisboa. 

Relativamente ao Patr imónio Arqueológico existente na área abrangida pelo PUA, há que 
reconhecer que o estado actual dos conhecimentos está muito condicionado por circunstâncias 

acidentais e pelo estipulado no Plano Director Municipal de 1994 que implementando um 

mapeamento de duas áreas de potencial valor arqueológico, sujeitas a um articulado específico 

(artigo 150), criado para acautelar o registo de valores arqueológicos, promoveu a actividade 
arqueológica sistemática nessas áreas, sempre que foram sujeitas a escavações ou 

remeximentos de subsolo. Daí resultou informação importante sobre a ocupação e uso do 

espaço, ao longo dos tempos. 

A actividade arqueollógica sistemática permitiu já detectar alguns Sítios Arqueológicos na 

á rea abrangida no PUA (referenciados na base de dados ENDOVEUCO do IGESPAR I.P.): 

• Dentro da actual Zona Esp ecial de Protecção da Capela de Santo Amaro/ 

Palácio Burney I Salão Pompeia/ Casa Nobre de Lázaro Aranha: povoado da Pré
História Recente identificado e escavado por Georges Zbyzewsky; 

• Na área da ETAR de Alcântara (Avenida de Ceuta), durante a intervenção 
arqueológica de acompanhamento das obras de ampliação (2008) : a Sul da área, o 

conjunto constituído por uma Casa de Fresco, parcialmente decorada com azulejos ditos 

"de figura avulsa" (de inspiração holandesa que se produziram em Portugal entre os fins 

do século XVII e a primeira metade do século XVIII), com nichos decorados com 
embrechados, uma fonte, um sistema de represa de águas, uma nora, tanques e 
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condutas de esgoto; em zona a Norte do conjunto: um poço com nora que terá 
funcionado no século XVII até meados do século XVIII; noutra zona, estruturas 

pertencentes a uma unidade industrial; 

• Na Rua de Cascais, no 37-43, durante a intervenção arqueológica (2004 e 2007) que 
acompanhou a demolição e antecedeu a reconstrução : despejos do século XVI; uma 
doca I cais de meados do século XIX; oficina metalúrgica de inícios do sécu~o XX (local 
depois ocupado por serrações, mais tarde armazéns, em seguida por garagens até em 
finais do século XX ter dado lugar a um supermercado, demolido recentemente para a 
construção do empreendimento urbano "Alcântara Rio") . 

N PDM e vigor, e em relação ao património arqueológico, parte do Vale de Alcântara integra-se 

em Zona de Potencial Valor Arqueológico de Nível II (ver Figura III.17), podendo a Câmara 
Municipal estabelecer no licenciamento de obras que impliquem escavação ou o remeximento do 
subsolo, as condições a que deve obedecer a fiscalização e acompanhamento técnico municipal de 
obra, por forma a que seja assegurada a identificação e salvaguarda dos bens arqueológicos 
porventura existentes. 

Os valores patrimoniais relevante na área do Plano foram identificados e cartografados, no 
âmbito do estudo prévio do PU de Alcântara, encontrando-se representados, de forma 
esquemática, na Figura III.17. 

Julho, 2011 

Imóveis classificados 
e zonas de protecção 

Fonte: Estudo Prévio do PU de Alcântara 

Figura 111.17. Extra cto da carta de património 
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Tendências de evolução sem a implementação do Plano 

A manter-se a situação actual considera-se que aos edifícios de antigas unidades industriais 
desactivadas, em geral abandonados e em ruína, continuaram a degradar-se gradualmente, devido 
à falta de um instrumento de planeamento que integJre e dê coerência às transformações que se 
pretendem implementar nestes locais. 

No que se refere aos valores classificados e ao sítio arqueológico, considera-se que a sua 
valorização e protecção é garantida pela adopção da regulamentação geral, aplicável aos valores 
culturais e pelo definido no PDM. No entanto, considera-se que essa protecção é menos eficaz, uma 
vez que o PU traduz as medidas de protecção para uma escala de actuação com maior 
proximidade. 

Avaliação de impactes e recomendações 

No quadro seguinte apresenta-se um resumo da avaliação ambiental das principais acções do 
plano sobre o património. Para facilitar a interpretação os impacte foram classificados 

qualitativamente e o seu significado representado graficamente. 

Quadro 111.13. Análise dos impact es das acções do plano sobre o património 

A 
- 1 b' · 

1 
Medidas de minimização 1 

cçoes o Jectlvos mpactes d -
recomen açoes 

- Protecção do 
património cultural 

Diminuição do 
tráfego rodoviário no 
centro d!a Cidade e 
na área do Plano 

@ As intervenções que envolvam a movimentação do solo 

em zonas de potencial valor arqueológico são submetidos a 
parecer prévio da entidade consultiva, no sentido de 
garantir a adopção de medidas que promovam a protecção 
de valores arqueológicos que possam existi r no local. Por 
outro lado, o plano prevê a disponibilização de informações 
e estudos existentes, pelo município, favorecendo a 
colaboração com os proprietários e promotores. Considera
se que este procedimento favorece a protecção dos va lores 
culturais e a colaboração entre os diferentes Intervenientes. 

® o plano prevê algumas obras de construção com 

dimensão significativ a e elevados volumes de escavação. 
Durante a fase de construção são produzidas vibrações que 
poclerão afectar o estado de conservação dos edifícios 
envolventes. 

@ Esta solução, ind irectamente, diminui a emissão de 

vibrações e de poluentes, diminuído também a agressão 
sobre os edifícios. 

- Antes do inicio de construção das 
obras previstas na área do plano, 
deve avaliar-se o estado de 

conservação das estruturas 
edificadas envolventes, e adequar 
os métodos construtivos de modo a 
minimizar a sua afectação. 

- Durante a fase de construção das 
obras previstas no Plano deve 
garantir-se a monitorização do 
estado de conservação dos edifícios 
envolventes, adoptando as medias 
adequadas com vista à sua 
conservação. 

@ Positivo pouco significativo; @@ posit ivo significativo; @@@ posi t ivo muito significativo 

® Negativo pouco significativo; ®® negativo significativo; ®®® Negativo muito significativo 
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III.S. SÍNTESE DA AVALIAÇÃO AMBIENTAL 

No Quadro 1II.14 apresenta-se um quadro síntese com a tendência de evolução dos critérios de 
avaliação e dos objectivos de sustentabilidade, com a implementação do Plano e na sua ausência. 

Quadro 111.14. T endên cias de evolução, com e sem o PUA 

FCD Critérios Objectivos de sustentabilidade Tendência de evolução 
de avaliação 

Actual Com o PUA 

Ambiente Qualidade do ar • Diminuir a emissão de poluentes atmosféricos. ~r+ ii* Urbano e ruído • Diminuir a exposição da população a níveis elevados 
ambiental de ruído ambiental. ---4j+ ii* . Aumentar a utilização de transportes públ icos 

~r+ ii* colectivos, em detrimento do transporte individual. 

Resíduos • Diminuir a produção de resíduos . ---41 ** -• Aumentar a f racção de materiais recolhidos para 

reciclagem. - ~r 

Energia • Racional izar os consumos energéticos na área do ~r+ ii Plano. 

Paisagem • Promover os valores paisagísticos e a reorganização t iii dos espaços verdes. 

• Promover a recuperação de áreas degradadas . l ii 
Recursos Recursos hídricos • Proteger e valorizar o meio hídrico. t iii Naturais 

• Diminuir os consumos de ãgua na área do Plano. ~ i 
Espaços verdes e • Defini r e delimitar a Estrutura Ecológica Municipal t iii biodiversidade • Conservar e valorizar a biodiversidade . 

~ ii • Evitar a fragmentação dos espaços naturais . 

l ii 
Riscos . Diminuir os r isos e perigos na área do PU. ~r+ iii 

Dinâmica Mobilidade e 
Aumentar a utilização dos t ransportes públicos . ~r+ ii infra-estruturas • urbana e 

territorial viárias • Melhorar a mobil idade e a acessibilidade ~r+ iii 
Uso e ocupação • Favorecer a Coesão urbana 

~l ii do solo 

I nfra-estruturas • Aumentar a cobertura da rede de drenagem e 
~r+ i e equipamentos tratamento dle águas residuais. 

• Promover a protecção do Caneiro de Alcântara ~r+ 
• Instalação de equipamentos e infra-estruturas que i 

promovam a dinamização do Vale de Alcântara l ii 
Património Património • Conhecer, salvaguardar e valorizar os imóveis e sítios 

~ i cultural de interesse patrimonial. 

Cumprimento do objectivo de sustentabilidade: Evolução favorável: r pouco significativa; TT Significativa e 
Til muito significativa; Evolução desfavorável: l pouco significativa; H Significativa e l U muito significativa; 
estabilização _, 

+ as opções estratégicas municipais, independentes do PUA, já contribuem para o cumprimento deste objectivo 

"' Solução que não depende apenas do plano e resulta das opções municipais 

"* Com o aumento da população afluente à área e das actividades que se pretendem desenvolver, a produção de resíduos e o 
consumo de recursos deverá aumentar, devendo por isso serem adoptadas medidas que promovam a sua gestão adequada. 
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IV. PLANO DE SEGUIMENTO 

Em consonância com o previsto no Decreto-lei n.o 232/2007 de 15 de Junho, "as entidades 
responsáveis pela elaboração dos planos e programas avaliam e controlam os efeitos significativos 
no ambiente decorrentes da respectiva aplicação e execução, verificando a adopção das medidas 
previstas na declaração ambiental, a fim de identificar atempadamente e corrigir os efeitos 
negativos imprevistos." 

A fase de seguiment o concretiza-se pela monitorização das acções do Plano, através do quadro 
de indicadores definido, e os seus resultados deverão ser analisados num quadro de governança, 
liderado pela CML, que em articulação com as restantes entidades envolvidas promoverá as 
medidas necessárias para a concretização dos objectivos de sustentabilidade definidos, 
contribuindo para a prossecução do objectivo principal: o desenvolvimento sustentável da área. 

A selecção de indicadores foi condicionada pela dificuldade na obtenção de informação que 
permita o seu cálculo. Na sua definição tentou optar-se por indicadores mensuráveis e 
representativos de modo a que permitam verificar o cumprimento, ou não, dos objectivos de 
sustentabilidade definidos. 

Com a evolução do processo de monitorização e da sistematização da informação disponível, 
deverá proceder-se à adaptação dos indicadores, de modo a melhorar sua representatividade e a 
permitir uma melhor aferição sobre o cumprimento dos objectivos de sustentabilidade definidos. As 
metas podem ter que ser reajustadas devido a alterações normativas ou dos objectivos 
estratégicos. 

FCD e 
Critérios 
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Quadro IV. l. Definição de indicadores de monitorização e met as a atingir 

Objectivos de Sustentabilidade Metas/Objectivos 

• Diminuir- a emissão de poluentes • Fontes de em1ssao de poluentes • Manter, diminuir; 
atmosféricos. atmosféricos. 

• Diminuir- e prevenir a exposi1ção 

da população a níveis de ruído 

superiores aos limites legais 

estabelecidos. 

• Aumentar a utilização de 

transportes públ icos colectivos, 

em detrimento do transporte 

• Tráfego de veícu los ligeiros na área • Diminuir/manter;; 
do PUA (Número de veículos privados 

que acedem à Baixa pelo lado do Cais 

do Sodré (e/ou tráfego rodoviário de 

veículos ligeiros na Av. 24 de Julho). 

• População exposta a níveis de ruído - Diminuir e anular 
superiores aos limites legais 
estabelecidos. 

• Número de queixas relativas ao ruído _ Diminui r e anular 
refe ·entes a situações de violação dos 
valores limite. 

• Taxa de utilização dos transportes - Aumentar/manter 

públicos 

' a monitorização deverá acompanhar a evolução das fontes de emissão de poluentes de modo a identificar potenciais situações 
de incompatibilidade de usos 

;; a monitorização deve acompanhar a evolução do tráfego nestas áreas, até identificar uma estabi lização do n.0 de veículos 
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• Diminuir a produção de 
resíduos. 

• Aumentar a fracção de materiais 

recolhidos para reciclagem. 

• Racionalizar os consumos 

energétircos na área do Plano. 

• Promover os valores 
paisagísticos e a reorganização 
dos espaços verdes. 

• Promover a recuperação de 
áreas degradadas. 

• Proteger e valorizar o meio 
hídrico. 

• Diminuir os consumos de água 
na área do Plano. 

• Conservar e valorizar a 
biodiversidade. 

• Definir e delimitar a Estrutura 
E;çológica Municipctl (EEM), 

• Evitar a fragmentação dos 
espaços naturais. 

• Diminuir os riscos e perigos na 
área do plano. 

•s tu s 
projectos, gestão e avaliação ambiental, Ida 

• Resíduos recolhidos por tipologia 
(capitação). 

• Fracção de resíduos reciclados 

• Fracção de edifícios certificados 
energeticamente (por classe). 

• Consumos energéticos na iluminação 
de espaços públicos. 

• Área de espaços verdes por 
habitante. 

• Percentagem de execução do corredor 

verde entre a Rotunda de Alcântara e 
o Rio (previsto nos conteúdos. 

programáticos da SUOPG 1) 

• Área ocupada por espaços 
degradados. 

• Área ocupada com espaços verdes 
ribeirinhos. 

• Situações de degradação da 
qualidade da água nas bacias de 
retenção. 

• % de água reuti lizada (inclui águas 
tratadas na ETAR). 

• Consumo médio de água por m 2 de 
esp3ÇO verde. 

• Consumo médio de água nas 
actividades e edifícios municipais. 

• Áreas de sobreposição de usos 
incompatíveis com áreas de 
ocorrência efectiva de valores 
naturais (p.e. EEM). 

• Área ocupada com espaços verdes 
ribeirinhos. 

- Diminuir a produção de 
resíduos indiferenciadas 

- Aumentar a fracção de 
material s reciclados 

- Aumentar a fracção de 
edifícios com classes 
mais eficientes 

- Diminuir/manter 

- Aumentar I manter 

- Executar 100% do 
previsto 

- Anular áreas 
degradadas 

- Aumentar/manter 

- Diminuir anular 

- Aumentar I manter
1 

- Diminuir I manter 

- Diminuir I manter 

- Anular 

- Aumentar I manter 

• Área de espaço verde por habitante - Aumentar/manter 
(m2 espaço verde/habitante). 

• Numero de acidentes com substâncias - Eliminar11 

tóxicas/poluentes. 

• Área inundada em perímetro urbano, - Diminuir/anular 

e número de ocorrências. 

• Numero de acidentes associados a 
deslizamento de terras e a 
instabi lidades de vertentes. 

- Diminuir/anular 

i a monitorização da água reutilizada deve garantir a crescente uti lização deste tipo de águas, atendendo sempre às 
características do estado de tempo verificado no período em análise (p.e. precipitação e humidade do ar), de modo a que a 
comparação de anos diferentes não induza em erros de evolução. 
ii Se se verificar a ocorrência frequente deste tipo de acidentes, o indicador deverá ser substituído por outro que avalie as 
consequências dos acidentes, e oriente a adopção de medidas p·eventivas 
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• Melhora,r a mobilidade e a 
acessibilidade 

• Favorecer a coesão urbana. 

• Aumentar a cobertura da rede 
de drenagem e tratamento de 
águas residuais 

• Promover a protecção do 
Caneiro de Alcântara 

• Instalação de equipamentos e 
infra-estruturas que promovam 
a dinamização do Vale de 
Alcântara 

• Conhecer, salvaguardar e 
valorizar os imóveis e sitias de 
interesse patrimonial. 

•s tu s 
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• Me i o de transporte utilizado 111os 
movimentos pendulares da 
população. 

• Oferta de estacionamento para 
residentes dentro da área do Plano; 

• Número de veículos que acedem à 
Baixa pelo lado do Cais do Sodré (ou 
t ráfego rodoviários de veículos 
ligeiros na Av. 24 de Julho) 

• Percentagem de execução das acções 
relativas a infra-estruturas vtanas 
( rodovias, vias pedonais e ciclovias) 
pre'listas no Plano de Financiamento. 

• Número de infracções de 
estacionamento registadas dentro da 
área do Plano 

• Área ocupada por espaços 
degradados. 

• Habitações devolutas 

• Área de Espaços Verdes (evolução) 

detrimento do 
transporte individual 

- Aumentar até cumprir 
as propostas do Plano 
(710 lugares para 
residentes) 

- Redução até 60% dos 
valores registados à 
data de elaboração de 
Plano 

- Aumentar até executar 
100°/o 

- Diminuir 

- Diminuir/anular 

- Diminuir/anular 

-Aumentar 

o Extensão das redes de drenagem de -o (zero) anular 
águas residuais unitárias 

• Número/área de construção e de • Diminuir I Anular 
Infra-estruturas sobre a área "non 
aedificandi" do Caneiro de Alcântara. 

• N.o de actividades económicas -Aumentar/manter 

instaladas na área do PU
1 

• Número de imóveis inventariados; - Aumentar/manter 

• Número de intervenções - Aumentar/ manterii 
(recuperação/conservação) em 
imóveis com interesse. 

• N.o de achados arqueológicos na área detectar eventuais 
de plano, em relação às escavações situações anómalas"' 
efectuadas em zona classificada como 
de i'nteresse arqueológico 

CML- Câmara Municipal de Lisboa 

1 Se possível analisar o grau de diversidade das actividades instaladas e o grau de utilização 
11 deve efectuar-se uma monitorização que permita acompanhar os trabalhos de manutenção dos valores patrimoniais e avaliar 
a sua eficácia, identificando potenciais situações de manutenção deficiente 
iii este indicador tem como objectivo relacionar o número de achados por área escavada de modo a poder identificar situações 
atípicas, as quais possam denotar um acompanhamento deficiente 
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C. M. LISBOA •s tu s 
Plano de Urbanização de Alcântara projectos, gestão e avaliação ambiental, Ida 

V. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Apesar da sua localização privilegiada, a área de intervenção do plano caracteriza -se por 
apresentar um tecido urbano fragmentado, com construções precárias e usos nem sempre 
compatibilizados. A elaboração de um plano de ordenamento municipal para esta área é, há muito, 
objectivo da Câmara Municipal que anseia pela requalificação deste espaço. A oportunidade de 
reestruturação e requalificação desta área foi potenciada pelos projectos de reconversão da Frente 
do Tejo e pela reformulação do nó rodo-ferroviário, que despertaram a elaboração do PU de 
Alcântara. 

A avaliação ambiental incidiu sobre os factores críticos para a decisão, identificados na fase de 
definição do âmbito, e que se considerou que integram as principais questões estratégicas e que 
podem condicionar a sustentabilidade do local. Os factores críticos analisados foram o ambiente 
urbano, os recursos naturais, a dinâmica urbana e territorial e o património. 

As principais acções do plano reflectem-se na melhoria da mobillidade e da acessibilidade no 
Vale de Alcântara, situação que, para além de melhorar a área do Plano, se reflecte positivamente 
sobre o centro da Cidade de Lisboa. As soluções desenhadas a nível de acessibilidade possuem 
impactes significativos sobre a paisagem e os valores naturais, impedido situações de arborização 
dos arruamentos e instalação de espaços verdes. Neste sentido, procedeu-se à análise das 

alternativas viáveis, tendo sido adoptadas as soluções que se considerou que, do ponto de vista 
estratégico, possuem maior efeitos positivos sobre o ambiente as populações. 

A avaliação ambiental definiu recomendações de carácter ambiental, sendo que parte foram 
integradas no plano, as restantes serão incluídas na Declaração Ambiental, de modo a garantir o 
cumprimentos dos objectivos de sustentabilidade definidos no PU. 

O acompanhamento da evolução dos objectivos de sustentabilidade será efectuado com base 
num programa de monitorização, que permitirá analisar a evolução de indicadores e assim aferir 
sobre o contributo das acções do PU na execução dos objectivos estabelecido. Este plano permitirá 
reajustar acções, de modo a garantir que os objectivos pré-estabelecidos são atingidos. 
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1 - INTRODUÇÃO 

O presente Estudo visa caracterizar a componente acústica do ambiente na área afecta ao Plano de 

Urbanização do Vale de Alcântara, em Lisboa, de forma a permitir a definição de estratégias compatíveis 

com a gestão e redução do ruído. 

Procedeu-se à modelação dos campos sonoros estabelecidos em consequência do tráfego rodoviário, 

ferroviário e aéreo, como se detalha adiante, tendo sido realizadas medições para validação do modelo 

digital criado. Os resultados correspondentes à modelação da Situação Actual (estabelecida para efeito de 

validação do modelo digital) e à modelação da Situação Futura são apresentados sob a forma de "mapas de 

ruído" (ver Anexo 1 ). 

Um mapa de ruído constitui, essencialmente, uma ferramenta de apoio a decisões sobre planeamento e 

ordenamento do território, devendo ser adoptado na preparação dos instrumentos de ordenamento e na sua 

aplicação. É objectivo de um mapa de ruído fornecer informação que permita atingir os seguintes objectivos: 

- Preservar zonas com níveis sonoros regulamentares; 

- Corrigir zonas c·om níveis sonoros não regulamentares; 

- Criar novas zonas sensíveis ou mistas com níveis sonoros compatíveis. 

2- ENQUADRAMENTOLEGAL 

A avaliação foi efectuada de acordo com o estipulado pelo Regulamento Geral do Ruído, aprovado pelo 

Decreto-Lei nº 9/2007 de 17 de Janeiro, em particular no que diz respeito aos valores limite de exposição 

definidos no Artigo 11 º· assim como os critérios do Artigo 12º: 
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CAPÍTULO III 
Regulação da produção de ruído 

Artigo 11 .º 
Valores limite de exposição 

1- Em função da classificação de uma zona como mista ou sensível, 
devem ser respeitados os seguintes valores limite de exposição: 
a) As zonas mistas não devem ficar expostas a ruído ambiente 

exterior superior a 65 dB(A), expresso pelo indicador Lc~en, e 
superior a 55 dB(A), expresso pelo indicador Ln; 

b) As zonas sensíveis não devem ficar expostas a ruído 
ambiente exterior superior a 55 dB(A), expresso pelo 
indicador Lden, e superior a 45 dB(A), expresso pelo indicador 
Ln; 

c) As zonas sensíveis em cuja proximidade exista em 
exploração, à data da entrada em vigor do presente 
Regulamento, uma grande infra-estrutura de transporte não 
devem ficar expostas a ruído ambiente exterior superior a 65 
dB(A), expresso pelo indicador Lc~en, e superior a 55 dB(A), 
expresso pelo indicador Ln: 

d) As zonas sensíveis em cuja proximidade esteja projectada, à 
data de elaboração ou revisão do plano municipal de 
ordenamento do território, uma grande infra-estrutura de 
transporte aéreo não devem ficar expostas a ruído ambiente 
exterior superior a 65 dB(A), expresso pelo indicador Lden, e 
superior a 55 dB(A), expr·esso pelo indicador Ln; 

e) As zonas sensíveis em cuja proximidade esteja projectada, à 
data de elaboração ou revisão do plano municipal de 
ordenamento do território, uma grande infra--estrutura de 
transporte que não aéreo não devem ficar expostas a ruído 
ambiente exterior superior a 60 dB(A), expresso pelo 
indicador Lc~en, e superior a 50 dB(A), expresso pelo indicador 
Ln. 

2 - Os receptores sensíveis isolados não integrados em zonas 
classificadas, por estarem localizados fora dos pe.rímetros urbanos, 
são equiparados, em função dos usos existentes na sua 
proximidade, a zonas sensíveis ou mistas, para efeitos de aplicação 
dos correspondentes valores limite fixados no presente artigo. 

3- Até à classificação das zonas sensíveis e mistas a que se referem 
os n.ºs 2 e 3 do artigo 6.º, para efeitos de verificação do valor limite 
de exposição, aplicam-se aos receptores sensíveis os valores limite 
de Lden igual ou inferior a 63 dB(A) e Ln igual ou inferior a 53 dB(A). 

4 - Para efeitos de verificação de conformidade dos valores fixados no 
presente artigo, a avaliação deve ser efectuada junto do ou no 
receptor sensível, por uma das seguintes formas: 

a) Realização de medições acústicas, sendo que os pontos de 
medição devem, sempre que tecnicamente possível, estar 
afastados, pelo menos, 3,5 m de qualquer estrutura reflectora, 
à excepção do solo, e situar-se a uma altura de 3,8 m a 4,2 m 
acima do solo, quando aplicável, ou de 1,2 m a 1 ,5 m de 
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altura acima do solo ou do nível de cada piso de interesse, 
nos restantes casos; 

b) Consulta dos mapas de ruído, desde que a situação em 
verificação seja passível de caracterização através dos 
valores neles representados. 

5- Os municípios podem estabelecer, em espaços delimitados de 
zonas sensíveis ou mistas, designadamente em centros históricos, 
valores infe-riores em 5 dB(A) aos fixados nas alíneas a) e b) do n.º 
1. 

Artigo 12.º 
Controlo prévio das operações urbanísticas 

- O cumprimento dos valores limite fixados no artigo anterior é 
verificado no âmbito do procedimento de avaliação de impacte 
ambiental, sempre que a operação urbanística esteja sujeita ao 
respectivo regime jurídico. 

2- O cumprimento dos valores limite fixados no artigo anterior 
relativamente às operações urbanísticas não sujeitas a 
procedimento de avaliação de impacte ambiental é verificado no 
âmbito dos procedimentos previstos no regime jurídico de 
urbanização e da edificação, devendo o interessado apresentar os 
documentos identificados na Portaria n. º 1110/2001 , de 19 de 
Setembro. 

3 - Ao projecto acústico, também designado por projecto de 
condicionamento acústico, aplica-se o Regulamento dos Requisitos 
Acústicos dos Edifícios, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 129/2002, de 
11 de Maio. 

4- Às operações urbanísticas previstas no n.º 2 do presente artigo, 
quando promovidas pela administração pública, é aplicável o artigo 
7.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, competindo à 
com1ssao de coordenação e desenvolvimento regional 
territorialmente competente verificar o cumprimento dos valores 
limite fixados no artigo anterior, bem como emitir parecer sobre o 
extracto de mapa de ruído ou, na sua ausência, sobre o relatório de 
recolha de dados acústicos ou sobre o projecto acústico, 
apresentados nos termos da Portaria n. º 1110/2001 , de 19 de 
Setembro. 

5 - A utilização ou alteração da utilização de edifícios e suas fracções 
está sujeita à verificação do cumprimento do projecto acústico a 
efectuar pela câmara municipal, no âmbito do respectivo 
procedimento de licença ou autorização da utilização, podendo a 
câmara, para o efeito, exigir a realização de ensaios acústicos. 

6 - É interdito o licenciamento ou a autorização de novos edifícios 
habitacionais, bem como de novas escolas, hospitais ou similares e 
espaços de lazer enquanto se verifique violação dos valores limite 
fixados no artigo anterior. 

7- Exceptuam-se do disposto no número anterior os novos edifícios 
habitacionais em zonas urbanas consolidadas, desde que essa 
zona: 

~~--------------------~---------------------------------------------8~8 
NPK- Plano de Urbanização do Vale de Alcântara -Componente Acústica do Ambiente 
Proc2 220/Vll · Relatório Final - RT01·T01-VOO 



( ... )" 

a) Seja abrangida por um plano municipal de redução de ruído; 
ou 

b) Não exceda em mais de 5 dB(A) os valores limite fixados no 
artigo anterior e que o projecto acústico considere valores do 
índice de isolamento sonoro a sons de condução aérea, 
normalizado, D2m,n,w, superiores em 3 dB aos valores 
constantes da alínea a) do n.º 1 do artigo 5.º do Regulamento 
dos Requisitos Acústicos dos Edifícios, aprovado pelo 
Decreto-Lei 
n.º 129/2002, de 11 de Maio. 

3 - METODOLOGIA DO ESTUDO 

3.1 - Medições- Caracterização da componente acústica do ambiente 

De forma a caracterizar a Situação Actual e validar o modelo digital de cálculo, o Laboratório desta 

Organização procedeu a medições, realizadas no dia 25 de Agosto de 2009, na área delimitada pelo Plano 

de Urbanização em causa (ver desenho 01 com localização dos pontos de medição). 

No Quadro 01 apresenta-se, em termos integrados, os resultados das medições, realizados no decorrer dos 

três períodos de referência: diurno, entardecer e nocturno. 

Quadro 01 - Resultado·s das medições 

Pontos de 
Valores Medidos 

dBA) 
Medição lcJ Le Ln lcJen(1) 

P01 66 64 61 69 

P02 67 63 60 68 

P03 68 65 62 70 

P04 68 67 65 72 

P05 64 62 63 69 

P06 73 71 69 76 

P07 73 72 69 77 

P08 62 60 59 66 

(1) Calculado a partir dos restantes 1nd1cadores (L"' L. e L.). 
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Em todos os pontos de medição a principal fonte de ruído é o tráfego rodoviário. Todas as medições foram 

realizadas durante um intervalo de tempo que permitiu integrar a passagem de tráfego ferroviário, em 

particular comboios de mercadorias, e aéreo; não foram detectadas a ocorrência de componentes tonais e 

impulsivas, logo não se consideraram as correcções tonal (K1) e impulsiva (K2). 

Os resultados das medições efectuadas foram comparados com os valores obtidos na modelação da 

Situação Actual (ver ponto 4); a concordância dos dados referidos traduz a validação do modelo digital 

criado. 

3.2 - Modelo digital 

O presente Estudo baseia-se em estruturas de modelação digital que permitem prospectivar os níveis dos 

campos sonoros que se estabelecerão nas diferentes áreas do Plano de Urbanização em causa. Foi utilizado 

software adequado, SoundPLAN 7.0, no sentido de criar um modelo digital, no qual foram inscritas as 

principais fontes de ruído que atravessam ou se encontram nas proximidades da zona em questão. 

Como se referiu, foi caracterizada a Situação Actual mediante medições realizadas no local e que permitiram 

a validação do modelo digital para cálculo dos mapas de ruído. 

Para a Situação Futura foi realizado um estudo prospectivo de forma a avaliar os impactes ambientais na 

componente acústica do ambiente na área definida pelo Plano. 

Os cálculos foram realizados segundo as normas adoptadas e em conformidade com os princípios 

orientadores para elaboração de mapas de ruído da Agência Portuguesa do Ambiente. Na modelação 

estabelecida foram considerados os períodos diurno, de entardecer e nocturno, de acordo com as 

definições das alíneas 1), m), n) e p) do Artigo 3º do Regulamento Geral do Ruído. 

Os valores dos indicadores de ruído em período nocturno e do indicador de· ruído diurno-entardecer-nocturno 

encontram-se de acordo com as alíneas j) e n) do Artigo 3º do Regulamento Geral do Ruído. 

No que diz respeito aos parâmetros e métodos de cálculo há a referir o seguinte: 

Para a tomada em consideração da topografia do local foram utilizadas as curvas de nível e 

pontos cotados relativos à área de implantação do Plano; 

Tendo em conta as recomendações da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) na sua 

publicação "Directrizes para Elaboração de Mapas de Ruído" de Junho de 2008, o cálculo foi 

efectuado considerando a segunda ordem de reflexões e uma malha de 10m x 10m; 
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Os mapas de ruído apresentados foram calculados para a altura de 4 metros, acima do solo; 

Na estimação das características do ruído de tráfego rodoviário foi considerado o método de 

cálculo francês "NMPB- Routes-96 (SERTRA- CERTU - LCPC - CSTB)" - que é adoptado no 

software SoundPLAN 7.0; 

Na estimação das características do ruído de tráfego ferroviário foi considerado o método de 

cálculo dos Países Baixos "Standard - Rekenmethode 11", recomendado pela Directiva 

n.º 2002/49/CE de 25 de Junho de 2002- que é adoptado no software SoundPLAN 7.0. 

A estimação da eventual influência do ruído de tráfego aéreo, foi realizada com base em 

Estudo em que se estimavam as alterações nas características da componente acústica 

residual do ambiente, na zona envolvente do aeroporto da Portela, para cenário de utilização 

configurado a propósito da análise da localização de aeroporto na OTA Esta estimação, que se 

poderá considerar como uma hipótese pessimista, conduziu a que o nível sonoro contínuo 

equivalente do ruído de tráfego aéreo na área de implantação do projecto em causa assumiria 

valores de 55-60 dB(A), em período diurno e a valores de 45-50 dB(A) em período nocturno. 

3.3 - Dados de Tráfego 

As principais fontes de ruído consideradas foram os tráfegos rodoviário e ferroviário. 

No que se refere ao tráfego aéreo, este não terá influência significativa nos níveis sonoros do ruído ambiente, 

uma vez que as medições realizadas evidenciaram que os valores dos níveis sonoros de ruído residual (com 

origem principal nas fontes de tráfego rodoviário e ferroviário), encontram-se bastante acima["" 1 O dB(A)] dos 

níveis de ruído particular com origem no tráfego aéreo. 

No que diz respeito à caracterização das vias de tráfego rodoviárias, relativamente aos volumes de tráfego, 

foram assumidos os dados de tráfego fornecidos pelas Organizações gng.apb - Arquitectura e Planeamento 

e COGPLAN. Os dados de tráfego das ferrovias foram obtidos por consulta dos horários de comboios 

fornecidos pela CP e FERTAGUS. Para as rodovias que possuem informação sobre tráfego por secção estão 

indicadas nos desenhos 06 (Situação Actual) e 07 (Situação Futura) as secções em questão. 

Relativamente à circulação rodoviária da ponte 25 de Abril, foram considerados os dados de tráfego 

utilizados em Estudos diversos realizados por esta Organização (Acústica e Ambiente, Lda), cujos valores 

são apresentados abaixo. 
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Situação Actual 

Nos dados de tráfego rodoviário usados no modelo para a caracterização da compone11te acústica da 

Situação Actual assumiram-se os valores de tráfego médio horário (TMH) apresentados nos Quadros 

seguintes e respeitam ao ano de 2009, com base na informação fornecida pelas fontes referenciadas atrás. 

Secção 

A 

B 

Quadro 02 - Dados do Tráfego Rodoviário -
Av. Brasília (Situação Actual) 

Sentido Veículos 
Diurno 

TMH 

Entardecer 

O/E 
Ligeiros 1143 952 

Pesados 127 105 

ElO 
Ligeiros 1473 1227 

Pesados 163 136 

0/E 
Ligeiros 615 513 

Pesados 68 57 

ElO 
Ligeiros 1<086 904 

Pesados 120 100 

Nocturno 

571 

63 

736 

81 

307 

34 

542 

60 

Quadro 03- Dados do Tráfego Rodoviário - Av. da Índia 
(Situação Actual) 

Secção Sentido Veículos 
Diurno 

TMH 

Entardecer Nocturno 

Ligeiros 2.349 1958 1174 
O/E 

Pesados 261 217 130 
A 

ElO 
Ligeiros 1981 1651 990 

Pesados 220 183 110 

0/E 
Ligeiros 2401 2000 1200 

Pesados 266 222 133 
B 

ElO 
Ligeiros 2{)32 1693 1016 

Pesados 225 188 112 
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Quadro 04- Dados do Tráfego Rodoviário - Av. 24 de Julho 
(Situação Actual) 

Secção 

A 

B 

c 

TMH 
Sentido Veículos 

Diurno Entardecer 

0/E 
Ligeiros 2476 2064 

Pesados 275 229 

Ligeiros 2312 1926 
ElO 

Pesados 256 214 

0/E 
Ligeiros 3112 2593 

Pesados 345 288 

ElO 
Ligeiros 2731 2276 

Pesados 303 252 

0/E 
Ligeiros 1{)80 900 

Pesados 120 100 

ElO 
Ligeiros 330 274 

Pesados 36 30 

Quadro OS - Dados do Tráfego Rodoviário -
Av. Infante Santo (Situação Actual) 

TMH 

Nocturno 

1238 

137 

1155 

128 

1556 

172 

1365 

151 

540 

60 

164 

18 

Sentido Veículos 
Diurno Entardecer Nocturno 

NIS 
Ligeiros 1359 1132 679 

Pesados 151 125 75 

S/N 
Ligeiros 856 714 428 

Pesados 95 79 47 
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Quadro 06- Dados do Tráfego Rodoviário -Av. de Ceuta 
(Situação Actual) 

Secção Sentido Veículos TMH 
Diurno Entardecer Nocturno 

Ligeiros 1,651 1376 825 
NJS 

Pesados 183 152 91 
A 

S/N 
Ligeiros 1'969 1640 984 

Pesados 218 182 109 

Ligeiros 2794 2329 1396 
0/E 

Pesados 310 258 155 
B 

ElO 
Ligeiros 2<655 2212 1327 

Pesados 295 245 147 

0/E 
Ligeiros 1188 990 594 

Pesados 132 110 66 
c 

ElO 
Ligeiros 1765 1471 882 

Pesados 196 163 98 

Quadro 07 - Dados do Tráfego Rodoviário - Rua D. Maria Pia 
(Situação Actual) 

TMH 
Sentido Veículos 

Diurno Entardecer Nocturno 

NJS 
Ligeiros 621 518 310 

Pesados 69 57 34 

S/N 
Ligeiros 596 496 297 

Pesados 66 55 33 
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Quadro 08 - Dados do Tráfego Rodloviário - Rua Prior do Crato 
(Situação Actual) 

TMH 
Sentido Veículos 

Diurno Entardecer Nocturno 

0/E 
Ligeiros 1155 963 577 

Pesados 128 107 64 

ElO 
Ligeiros 63 52 31 

Pesados 7 5 3 

Quadro 09 - Dados do Tráfego Rodoviário - Rua Cascais 
(Situação Actual) 

Sentido Veículos TMH 
Diurno Entardecer Nocturno 

O/E 
Ligeiros 1327 1106 663 

Pesados 147 122 73 

ElO 
Ligeiros 1365 1137 682 

Pesados 151 126 75 

Quadro 10- Dados do Tráfego Rodoviário - Rua João Oliveira Miguens 
(Situação Actual) 

TMH 
Sentido Veículos 

Diurno Entardecer Nocturno 

Ligeiros 1327 1106 663 
NIS 

Pesados 147 122 73 

S/N 
Ligeiros 1365 1137 682 

Pesados 151 126 75 
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Quadro 11 - Dados do Tráfego Rodoviário- Rua Fradesso da Silveira 
(Situação Actual) 

Sentido Veículos 
TMH 

Diurno Entardecer Nocturno 

Ligeiros 571 476 285 
0/E 

Pesados 63 52 31 

ElO 
Ligeiros 781 650 390 

Pesados 86 72 43 

Quadro 12- Dado·s do Tráfego, Rodoviário- Calvário e C. Tapada 
(Situação Actual) 

TMH 
Sentido Veículos 

Diurno Entardecer Nocturno 

Saída 
Ligeiros 620 580 150 

Pesados 62 58 15 

Ligeiros 532 530 140 
Entrada 

Pesados 53 53 14 

Quadro 13 - Dados do Tráfego Rodoviário - Viadurto APL 
(Situação Actual) 

TMH 
Sentido Veículos 

Diurno Entardecer Nocturno 

N/S 
Ligeiros 768 639 384 

Pesados 85 71 42 

S/N 
Ligeiros 729 608 364 

Pesados 81 67 40 
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Quadro 14- Dados do Tráfego Rodoviário- Ponte 25 de AbriVA5 
(Situação Actual) 

TMH 
Sentido Veículos 

Diurno Entardecer Nocturno 

Ligeiros 1555 1460 370 
N/S 

Pesados 61 58 15 

S/N 
Ligeiros 1770 930 413 

Pesados 70 37 16 

Quadro 15-Dados do Tráfego Rodoviário- Ponte 25 de Abril/Eixo N-S 
(Situação Actual) 

TMH 
Sentido Veículos 

Diurno Entardecer Nocturno 

NIS 
Ligeiros 1765 1657 370 

Pesados 70 65 15 

S/N 
Ligeiros 1992 1046 413 

Pesados 79 41 16 

Quadro 16 - Dados do Tráfego Rodoviário- Ponte 25 de Abril/Amoreiras 
(Situação Actual) 

TMH 
Sentido Veículos 

Diurno Entardecer Nocturno 

Ligeiros 294 276 420 
N/S 

Pesados 12 11 17 

S/N 
Ligeiros 221 116 465 

Pesados 9 15 18 

No que respeita ao tráfego ferroviário, assumiram-se os valores de tráfego apresentados nos Quadros 17 e 

18, de acordo com os dados disponibilizados, online, pela FERTAGUS e CP respectivamente. 
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Situação Futura 

Quadro 17- Dados do Tráfego Ferroviário- FERTAGUS 
(Situação Actual) 

Período Diumo Período do Entardecer Período Noctumo 

108 20 14 

Quadro 18-Dado·s do Tráfego Ferroviário- CP (Situação Actual) 

Período Diumo Período do Entardecer Período Noctumo 

80 13 20 

No que respeita ao tráfego rodoviário usado no modelo para a caracterização da componente acústica da 

Situação Futura, assumiram-se os valores de tráfego médio horário (TMH) apresentados nos Quadros 

seguintes e que respeitam ao ano de 2020, com base na informação fornecida pelas fontes referenciadas 

atrás. 

Quadro 19- Dados do Tráfego Rodoviário- Av. Brasília 
(Situação Futura) 

TMH 
Sentido Veículos Secção 

Diu mo Entardecer Noctumo 

0/E 
Ligeiros 693 609 167 

Pesados 77 67 18 
A 

E/0 
Ligeiros 630 554 152 

Pesados 70 61 16 

0/E 
Ligeiros 154 135 37 

Pesados 17 14 4 
B 

E/0 
Ligeiros 229 201 55 

Pesados 25 22 6 
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Quadro 20- Dados do Tráfego Rodoviário· Av. da Índia 
Situação Fwtura) 

Sentido Veículos TMH 
Diurno Entardecer Nocturno 

0/E 
Ligeiros 828 727 200 

Pesados 92 80 22 

E/O 
Ligeiros 786 690 189 

Pesados 87 76 21 

Quadro 21 -Dados do Tráfego Rodoviário· Av. 24 de Julho 
(Situação Futura) 

Secção Sentido Veículos 
TMH 

Diurno Entardecer Nocturno 

0/E 
Ligeiros 665 584 160 

Pesados 73 64 17 
A 

E/O 
Ligeiros 858 753 207 

Pesados 95 83 23 

0/E 
Ligeiros 730 641 176 

Pesados 81 71 19 
B 

E/0 
Ligeiros 1036 910 250 

Pesados 115 101 27 

Quadro 22- Dados do Tráfego Rodoviário· Av. Infante Santo 
(Situação Futura) 

Sentido 
TMH 

Veículos 
Diurno Entardecer Nocturno 

N/S 
Ligeiros 421 370 101 

Pesados 46 41 11 

S/N 
Ligeiros 419 368 101 

Pesados 46 40 11 
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Quadro 23- Dados do Tráfego Rodoviário - Av. 
de Ceuta (Situação Futura) 

TMH 
Sentido Veículos 

Diu mo Entardecer Noctumo 

N/S 
Ligeiros 991 870 239 

Pesados 110 96 26 

S/N 
Ligeiros 1379 1211 333 

Pesados 153 134 37 

Quadro 24 - Dados do Tráfego Rodoviário - Rua O. Maria Pia 
(Situação Futura) 

Sentido Veículos 
TMH 

Diu mo Entardecer Noctumo 

N/S 
Ligeiros 170 149 41 

Pesados 18 16 4 

Ligeiros 157 138 38 
S/N 

Pesados 17 15 4 

Quadro 25- Dados do Tráfego Rodloviário- Rua Prior do Crato 
(Situação Futura) 

Sentido Veículos 
TMH 

Diu mo Entardecer Noctumo 

Ligeiros 312 274 75 
0/E 

Pesados 34 30 8 

ElO 
Ligeiros 16 14 3 

Pesados 1 1 o 
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Quadro 26 - Dados do Tráfego Rodoviário - Ponte Acessos 
(Situação Futura) 

Sentido Veículos 
Diurno 

TMH 
Entardecer Nocturno 

Ligeiros 359 315 86 
0/E 

Pesados 39 35 9 

E/O 
Ligeiros 491 432 118 

Pesados 54 48 8 

Quadro 27 - Dados do Tráfego Rodoviário -
APL (Situação Futura) 

Sentido Veículos TMH 
Diurno Entardecer Nocturno 

N/S 
Ligeiros 129 113 31 

Pesados 14 12 3 

S/N 
Ligeiros 127 112 30 

Pesados 14 12 3 

Q1uadro 28- Dados do Tráfego Rodoviário- Rua Cozinha Económica 
(Situação Futura) 

TMH 
Sentido Veículos 

Diurno Entardecer Nocturno 

Ligeiros 142 125 34 
N/S 

Pesados 15 13 3 

SIN 
Ligeiros 64 56 15 

Pesados 7 6 1 
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Quadro 29 - Dados do Tráfego Rodoviário - Rua Cascais 
(Situação Futura) 

Sentido Vefculos TMH 
Diurno Entardecer Nocturno 

0/E 
Ligeiros 1079 948 260 

Pesados 119 105 28 

E/O 
Ligeiros 1274 1119 307 

Pesados 141 124 34 

Quadro 30- Dados do Tráfego Rodoviário- Rua João Oliveira Miguens 
(Situação Futura) 

Sentido Veículos 
TMH 

Diurno Entardecer Nocturno 

0/E 
Ligeiros 745 654 180 
Pesados 82 72 20 

ElO 
Ligeiros 991 870 239 

Pesados 110 96 26 

Quadro 31 -Dados do Tráfego Rodoviário- Entre 2 Novas Rotundas 
(Situação Futura) 

Sentido Veículos 
TMH 

Diurno Entardecer Nocturno 

0/E 
Ligeiros 571 501 138 

Pesados 63 55 15 

Ligeiros 632 555 152 
ElO 

Pesados 110 61 16 

Quadro 32- Dados do Tráfego Rodoviário - Calvário e C. Tapada • 
(Situação Futura) 

Sentido Veículos 
TMH 

Diurno Entardecer Nocturno 

Ligeiros 594 522 143 
saída 

Pesados 66 58 15 

entrada 
Ligeiros 546 480 131 

Pesados 60 53 14 
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No que respeita ao tráfego rodoviário da Avenida da Ponte, assumiram-se os valores respeitantes à Situação 

Actual, apresentados nos Quadros 14, 15 e 16. 

No que respeita ao tráfego ferroviário, assumiram-se os valores de apresentados nos Quadros 17 e 18, de 

acordo com os dados disponibilizados, online, pela FERTAGUS e CP respectivamente. 

A velocidade média considerada para as rodovias interiores ao Plano foi de 50 km/h, para veículos ligeiros e 

pesados, em todos os períodos de referência. Para a Avenida da Ponte/Eixo Norte-Sul, Avenida da Ponte/AS, 

Avenida da ponte/Amoreiras e AS/Avenida Eng.º Duarte Pacheco, a velocidade média considerada foi de 90 

km/h para os veículos ligeiros e de 70 km/h para os veículos pesados. 

Relativamente às ferrovias, considerou-se uma velocidade média de 70 km/ih para os comboios em questão. 

4- ANÁLISE DE RESULTADOS 

Apresentam-se, nos desenhos 02 a 05, os mapas de ruído calculados de acordo com o que se enunciou 

anteriormente, para os indicadores ~en e Ln, apresentados à escala 1 / 20 000 com a paleta de cores definida 

pela Agência Portuguesa do Ambiente. 

4.1 - Validação do modelo 

No que respeita à validação do modelo digital, apresenta-se, no Quadro 33, a comparação entre os valores 

dos níveis sonoros prospectivãdos para à Situação Actual a partir dá módelação efectuada é os valores 

resultantes de medições. 
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Quadro 33- Comparação entre valores dos níveis sonoros medidos e 
valores prospectivados a partir do modelo (Situação Actual) 

Valores Medidos Valores /),. 

Pontos de dB(A) Prospeetivados (v. prospectivados-v. 
Medição dB(A) medidos) dB(A) 

lc! Le Ln lc!ent1) lc!en Ln Lc~en Ln 

P01 66 64 61 69 68 61 -1 o 

P02 67 63 60 68 68 60 o o 

P03 68 65 62 70 72 64 1 2 

P04 68 67 65 72 72 65 o o 
P05 64 62 63 69 67 62 -2 -1 

P06 73 71 69 76 76 69 o o 
P07 73 72 69 77 76 68 -1 -1 

P08 62 60 59 66 67 59 1 o 
(2) Calculado a partir dos restantes indtcadores (lo, L. e Ln). 

Verifica-se, da análise comparativa, que, em totlos os pontos de medição (cujas localizações são 

apresentadas no desenho 01 ), os desvios entre valores prospectivados e valores medidos se encontram 

dentro da margem de erro de 2 dB(A). 

4.2- Valores prospectivados para a Situação Futura 

Apresenta-se no Quadro 34 os valores prospectivaoos, para a Situação Futura, dos níveis sonoros, para os 

indicadores Lden e Ln, em pontos de análise no interior do Plano, correspondentes aos pontos de medição 

cuja localização se encontra no desenho 01 , bem como, para efeito de comparação, os valores 

correspondentes à Situação Actual. 
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Quadro 34 -Indicadores de ruído, Lden e Ln, em dB(A) 

Situação Actual Situação Futura 
Pontos de Indicadores de fllído em 

Análise dB(A) Indicadores de Ruído em dB(A) 

Lcten Ln Ld.n Ln 

P01 68 61 61 53 

P02 68 60 58 50 

P03 72 64 64 56 

P04 72 65 71 63 

P05 67 62 71 63 

P06 76 69 75 67 

P07 76 68 56 48 

P08 67 59 58 50 

No que respeita à Situação Futura verifica-se que: 

- Para o ponto de análise P01 prevê-se um decréscimo de 7 dB(A) no indicador Lden e um 

decréscimo de 8 dB(A) no indicador Ln face à Situação Actual; 

- Para o ponto de análise P02 prevê-se um decréscimo de 1 O dB(A) no indicador Lden e no 

indicador Ln face à Situação Actual; 

- Para o ponto de análise P03 estima-se um decréscimo de 8 dB(A) no indicador Lcten e no 

indicador Ln face à Situação Actual; 

- Para o ponto de análise P04 prevê-se um decréscimo de 1 dB(A) no indicador Lden e um 

decréscimo de 2 dB(A) no indicador Ln face à Situação Actual; 

- Para o ponto de análise PDS prevê-se um ligeiro agravamento das características acústicas do 

ambiente face à Situação Actual; 

- Para o ponto de análise P06 prevê-se um decréscimo de 1 dB(A) no indicador Lden e um 

decréscimo de 2 dB(A) no indicador Ln face à Situação Actual; 

- Para o ponto de análise P07 prevê-se um decréscimo de 20 dB(A) no indicador Ldên e no 

indicador Ln face à Situação Actual; 
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- Para o ponto de análise P08 estima-se um decréscimo de 9 dB(A) no indicador Lcten e no 

indicador Ln face à Situação Actual. 

4.3 - Valores prospectivados para a Situação Futura com a implementação de Medidas de 
Minimização 

Apresenta-se, no Quadro 35, os valores prospectivados, para a Situação Futura, dos níveis sonoros, para os 

indicadores lcten e Ln, considerando a implementação de medidas de minimização, nomeadamente a adopção 

de pavimento drenante (absorsor sonoro) na Avenida de Ceuta e Rua Cascais, e a redução da velocidade de 

circulação, nas vias secundárias e interiores do Plano, de 50 km/h para 30 km/h. A avaliação é efectuada em 

pontos de análise no interior do Plano, correspondentes aos pontos de medição cuja localização se encontra 

no desenho 01, mostrando também, para efeito de comparação, os valores correspondentes à Situação 

Actual. 

Quadro 35 -Indicadores de ruído, Lden e Ln, em dB(A) 

Situação Actual Situação Futura 
Pontos de Indicadores de fllído em 

Análise dB(A) Indicadores de Ruído em dB(A) 

Lc~en Ln lc!en Ln 

P01 68 61 61 53 

P02 68 60 58 50 

P03 72 64 64 56 

P04 72 65 70 62 

P05 67 62 69 61 

P06 76 69 72 64 

P07 76 68 54 46 

P08 67 59 58 50 

No que respeita à Situação Futura verifica-se que: 

- Para o ponto de análise P01 prevê-se um decréscimo de 7 dB(A) no indicador Lden e um 

decréscimo de 8 dB(A) no indicador Ln face à Situação Actual. Relativamente à Situação 

Futura sem implementação de medidas de minimização não se registou nenhuma alteração 

sensível; 

~-=------------------~---------------------------------------~m NPK- Plano de Urbanização do Vale de Alcântara -Componente Acústica do Ambiente 
Proc2 220/Vll - Relatório Final - RT01-T01-VOO 



- Para o ponto de análise P02 prevê-se um decréscimo de 1 O dB(A) no indicador Lden e no 

indicador Ln face à Situação Actual. Relativamente à Situação Futura sem implementação de 

medidas de minimização não se registou nenhuma alteração sensível; 

- Para o ponto de análise P03 estima-se um decréscimo de 8 dB(A) no indicador Lden e no 

indicador Ln face à Situação Actual. Relativamente à Situação Futura sem implementação de 

medidas de minimização não se registou nenhuma alteração sensível; 

- Para o ponto de análise P04 prevê-se um decréscimo de 2 dB(A) no indicador Lden e um 

decréscimo de 3 dB(A) no indicador Ln face à Situação Actual. Relativamente à Situação 

Futura sem implementação de medidas de minimização registou-se uma redução de 1 dB(A), 

no indicador Lden e no indicador Ln, na Situação Futura com implementação de medidas de 

minimização; 

- Para o ponto de análise P05 prevê-se não existir alterações significativas das características 

acústicas do ambiente face à Situação Actual. Relativamente à Situação Futura sem 

implementação de medidas de minimização registou-se uma redução de 2 dB(A), no indicador 

Lden e no indicador Ln, na Situação Futura com implementação de medidas de minimização; 

Para o ponto de análise P06 prevê-se um decréscimo de 4 dB(A) no indicador Lden e um 

decréscimo de 5 dB(A) no indicador Ln face à Situação Actual. Relativamente à Situação 

Futura sem implementação de medidas de minimização registou-se uma redução de 3 dB(A), 

no indicador L<~en e no indicador Ln, na Situação Futura com implementação de medidas de 

minimização; 

Para o ponto de análise P07 prevê-se um decréscimo de 22 dB(A) no indicador Lden e no 

indicador Ln face à Situação Actual. Relativamente à Situação Futura sem implementação de 

medidas de minimização registou-se uma redução de 2 dB(A), no indicador Lden e no indicador 

Ln, na Situação Futura com implementação de medidas de minimização; 

- Para o ponto de análise P08 estima-se um decréscimo de 9 dB(A} no indicador Lden e no 

indicador Ln face à Situação Actual. Relativamente à Situação Futura sem implementação de 

medidas de minimização não se registou nenhuma alteração sensível. 
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5 - APRECIAÇÃO CONCLUSIVA 

As características da componente acústica do ambiente, na área em análise, são condicionadas 

essencialmente pelo ruído de tráfego de superfície. No que respeita a ruído de tráfego aéreo, ver ponto 3.2. 

A implementação do Plano de Urbanização determinará alterações acústicas significativas relativamente à 

Situação Actual em toda a zona abrangida pelo Plano, verificando-se uma diminuição dos níveis sonoros em 

todos os pontos de análise considerados, à excepção do ponto de análise P05 onde os valores dos 

indicadores de ruído não sofrem alterações significativas. Nalguns casos, os pontos de análise apresentam 

decréscimos bastante acentuados. Com a implementação de medidas de minimização verifica-se uma 

diminuição mais acentuada dos níveis sonoros nos pontos P04, P06 e P07. 

Os níveis sonoros do ruído ambiente, prospectivados para a Situação Futura, nalgumas zonas da área do 

Plano, são superiores aos limites estabelecidos regulamentarmente, tanto para o indicador LJen como para o 

indicador Ln, definindo, assim, "zonas de conflito", ou seja, zonas para as quais são ultrapassados os limites 

regulamentares junto dos receptores sensíveis (habitações, escolas e espaços de lazer). Sublinha-se, 

todavia, que os dados de tráfego rodoviário usados na modelação traduzem "valores de ponta", o que 

conduziu a que a situação representada corresponda à tomada de uma posição de segurança, no que 

respeita aos valores dos níveis sonoros estimados. 

Com a implementação de medidas de minimização, para a Situação Futura, os níveis sonoros 

prospectivados do ruído ambiente, nalgumas zonas da área do Plano, são superiores aos limites 

estabelecidos regulamentarmente, tanto para o indicador Lden como para o indicador Ln, embora exista uma 

redução destas "zonas de conflito" e, no período nocturno, ocorra um menor número destas "zonas de 

conflito. 

~-=------------------~------------~---------------------------28~8 
NPK- Plano de Urbanização do Vale de Alcântara -Componente Acústica do Ambiente 
Proc2 220/Vl l · Relatório Final - RTOl·TOl·VOO 



Nos desenhos 10, 11, 12 e 13 estão indicadas as "zonas de conflito". Em enunciação indicativa de síntese, 

lista-se leque de medidas de redução de ruído consideradas adequadas às situação em causa: 

- Melhoramento no isolamento de fachada dos edifícios de usos sensíveis, conforme previsto no 

n.º 7 do Artigo 12.º do Regulamento Geral do Ruído; 

- Redução das velocidades de circulação para 30 km/h, nas vias secundárias interiores do plano; 

- Instalação de piso rodoviário tipo absorsor (Avenida de Ceuta e Rua Cascais). 

Lisboa, 2011-09-08 

Eng.º Nuno Ferreira 
{Técnico Superior) 

~'\2011\220-1-1 1 • NPI<\Relato<ios\RT01-T01.YOOT•~o\llT01-T<l1-VOO.-

Doutor Engenheiro P. Martins da Silva 
(Especialista em Engenharia Acústica pela 

Ordem dos Engenheiros) 
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Legenda - Indicador Ln Método de Previsão e Software de Cálculo Parâmetros de Cálculo - < 45 dB (A) 
Método de Previsão: NMPB-Routes-96 
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Legenda - Indicador Lden Método de Previsão e Software de Cálculo Parâmetros de Cálculo 
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Método de Previsão: NMPB-Routes-96 
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Legenda - Indicador Lden Método de Previsão e Software de Cálculo Parâmetros de Cálculo - <55 dB (A) 
Método de Previsão: NMPB-Routes-96 

Malha de cálculo : 10*10 metros - > 55 dB (A) 
(Tráfego rodoviário) 
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Legenda - Indicador Ln Método de Previsão e Software de Cálculo Parâmetros de Cálculo - < 45 dB (A) 
Método de Previsão: NMPB-Routes-96 

Malha de cálculo: 10*10 metros - > 45dB (A) 
(Tráfego rodoviário) 

Equidistância das curvas de Nível : 2 metros 
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Legenda - Indicador Ln Método de Previsão e Software de Cálculo Parâmetros de Cálculo - < 45 dB (A) 
Método de Previsão: NMPB-Routes-96 

Malha de cálculo: 10*10 metros - > 45dB (A) 
(Tráfego rodoviário) 

Equidistância das curvas de Nível : 2 metros 
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Legenda - Indicador Lden Método de Previsão e Software de Cálculo Parâmetros de Cálculo - <= 65 dB (A) 
Método de Previsão: NMPB-Routes-96 

Malha de cálculo: 10*10 metros - > 65dB (A) 
(Tráfego rodoviário) 
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Legenda - Indicador Lden Método de Previsão e Software de Cálculo Parâmetros de Cálculo - <= 65 dB (A) 
Método de Previsão: NMPB-Routes-96 

Malha de cálculo: 10*10 metros - > 65dB (A) 
(Tráfego rodoviário) 

Equidistância das curvas de Nível : 2 metros 
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Legenda - Indicador Ln Método de Previsão e Software de Cálculo Parâmetros de Cálculo - <=55 dB (A) 
Método de Previsão: NMPB-Routes-96 

Malha de cálculo: 10*10 metros - > 55dB (A) 
(Tráfego rodoviário) 

Equidistância das curvas de Nível : 2 metros 
Altura de Avaliação : 4 metros 

Ordem das reflexões : 1"" Ordem 
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Legenda - Indicador Ln Método de Previsão e Software de Cálculo Parâmetros de Cálculo - <=55 dB (A) 
Método de Previsão: NMPB-Routes-96 

Malha de cálculo: 10*10 metros - > 55dB (A) 
(Tráfego rodoviário) 

Equidistância das curvas de Nível : 2 metros 
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Legenda - Indicador Lden Método de Previsão e Software de Cálculo Parâmetros de Cálculo - <= 65 dB (A) 
Método de Previsão: NMPB-Routes-96 
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(Tráfego rodoviário) 
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Legenda - Indicador Lden Método de Previsão e Software de Cálculo Parâmetros de Cálculo - <= 65 dB (A) 
Método de Previsão: NMPB-Routes-96 

Malha de cálculo: 10*10 metros - > 65dB (A) 
(Tráfego rodoviário) 

Equidistância das curvas de Nível : 2 metros 
Altura de Avaliação : 4 metros 
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Legenda - Indicador Ln Método de Previsão e Software de Cálculo Parâmetros de Cálculo - <=55 dB (A) 
Método de Previsão: NMPB-Routes-96 

Malha de cálculo: 10*10 metros - > 55dB (A) 
(Tráfego rodoviário) 

Equidistância das curvas de Nível : 2 metros 
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Legenda - Indicador Ln Método de Previsão e Software de Cálculo Parâmetros de Cálculo - <=55 dB (A) 
Método de Previsão: NMPB-Routes-96 

Malha de cálculo: 10*10 metros - > 55dB (A) 
(Tráfego rodoviário) 

Equidistância das curvas de Nível : 2 metros 
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Nível sonoro contínuo equivalente, conforme a norma NP 1730 -Partes 1, 2 e 3 
Medição, in situ, do nível sonoro contínuo equivalente 

Cliente: Sector de Engenharia (NPK) Data do ensaio: 25/08/2009 

Descrição e identificação do ponto de medição e da configuração do ensaio: Medição dos níveis de pressão 

sonora, em periodo diurno, no ponto designado de P01. 

O Ponto P01 localiza-se na proximidade da habitação sita na Praça da Armada n° 28- Lisboa. 

Avaliação conforme o Regulamento Geral do Ruido, aprovado pelo D.L. 9/2007 (17 de Janeiro) 

• 
Série 1 

LAeq(Fast) = 65,6 dB(A) 
LA..,(Impulsivo) = 0,0 dB(A) 
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Nível sonoro contínuo equivalente, conforme a norma NP 1730 -Partes 1, 2 e 3 
Medição, in situ, do nível sonoro contínuo equivalente 

Cliente: Sector de Engenharia (NPK) Data do ensaio: 25/08/2009 

Descrição e identificação do ponto de medição e da configuração do ensaio: Medição dos níveis de pressão 

sonora, em periodo de entardecer, no ponto designado de P01. 

O Ponto P01 localiza-se na proximidade da habitação sita na Praça da Armada n° 28- Lisboa. 

Avaliação conforme o Regulamento Geral do Ruido, aprovado pelo D.L. 9/2007 (17 de Janeiro) 

• 
Série 1 

L Aeq(Fast) = 64,4 dB(A) 
LA..,(Impulsivo) = 0,0 dB(A) 
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Nível sonoro contínuo equivalente, conforme a norma NP 1730 -Partes 1, 2 e 3 
Medição, in situ, do nível sonoro contínuo equivalente 

Cliente: Sector de Engenharia (NPK) Data do ensaio: 25/08/2009 

Descrição e identificação do ponto de medição e da configuração do ensaio: Medição dos níveis de pressão 

sonora, em periodo nocturno, no ponto designado de P01. 

O Ponto P01 localiza-se na proximidade da habitação sita na Praça da Armada n° 28- Lisboa. 

Avaliação conforme o Regulamento Geral do Ruido, aprovado pelo D.L. 9/2007 (17 de Janeiro) 

• 
Série 1 

LAeq(Fast) = 60,8 dB(A) 
LA..,(Impulsivo) = 0,0 dB(A) 
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Nível sonoro contínuo equivalente, conforme a norma NP 1730 -Partes 1, 2 e 3 
Medição, in situ, do nível sonoro contínuo equivalente 

Cliente: Sector de Engenharia (NPK) Data do ensaio: 25/08/2009 

Descrição e identificação do ponto de medição e da configuração do ensaio: Medição dos níveis de pressão 

sonora, em periodo diurno, no ponto designado de P02. 

O Ponto P02 localiza-se na proximidade da habitação sita na Rua da Junqueira n ° 1 - Lisboa. 

Avaliação conforme o Regulamento Geral do Ruido, aprovado pelo D.L. 9/2007 (17 de Janeiro) 

• 
Série 1 

LAeq(Fast) = 66,9 dB(A) 
L Aeq(lmpulsivo) = 71 ,3 dB(A) 
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Nível sonoro contínuo equivalente, conforme a norma NP 1730 -Partes 1, 2 e 3 
Medição, in situ, do nível sonoro contínuo equivalente 

Cliente: Sector de Engenharia (NPK) Data do ensaio: 25/08/2009 

Descrição e identificação do ponto de medição e da configuração do ensaio: Medição dos níveis de pressão 

sonora, em periodo de entardecer, no ponto designado de P02 

O Ponto P02 localiza-se na proximidade da habitação sita na Rua da Junqueira n ° 1 - Lisboa. 

Avaliação conforme o Regulamento Geral do Ruido, aprovado pelo D.L. 9/2007 (17 de Janeiro) 

• 
Série 1 

L Aeq(Fast) = 63,4 dB(A) 
L Aeq(lmpulsivo) = •65,0 dB(A) 
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Nível sonoro contínuo equivalente, conforme a norma NP 1730 -Partes 1, 2 e 3 
Medição, in situ, do nível sonoro contínuo equivalente 

Cliente: Sector de Engenharia (NPK) Data do ensaio: 25/08/2009 

Descrição e identificação do ponto de medição e da configuração do ensaio: Medição dos níveis de pressão 

sonora, em periodo nocturno, no ponto designado de P02. 

O Ponto P02 localiza-se na proximidade da habitação sita na Rua da Junqueira n ° 1 - Lisboa. 

Avaliação conforme o Regulamento Geral do Ruido, aprovado pelo D.L. 9/2007 (17 de Janeiro) 

• 
Série 1 

LAeq(Fast) = 59,8 dB(A) 
L Aeq(lmpulsivo) = •60,9 dB(A) 
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Nível sonoro contínuo equivalente, conforme a norma NP 1730 -Partes 1, 2 e 3 
Medição, in situ, do nível sonoro contínuo equivalente 

Cliente: Sector de Engenharia (NPK) Data do ensaio: 25/08/2009 

Descrição e identificação do ponto de medição e da configuração do ensaio: Medição dos níveis de pressão 
sonora, em periodo diurno, no ponto designado de P03_ 

O Ponto P031ocaliza-se no centro do Largo do Calvário- Lisboa_ 

Avaliação conforme o Regulamento Geral do Ruido, aprovado pelo D.L. 9/2007 (17 de Janeiro) 

• 
Série 1 

LAeq(Fast) = 68,1 dB(A) 
L Aeq(lmpulsivo) = •69,5 dB(A) 
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Nível sonoro contínuo equivalente, conforme a norma NP 1730 -Partes 1, 2 e 3 
Medição, in situ, do nível sonoro contínuo equivalente 

Cliente: Sector de Engenharia (NPK) Data do ensaio: 25/08/2009 

Descrição e identificação do ponto de medição e da configuração do ensaio: Medição dos níveis de pressão 

sonora, em periodo de entardecer, no ponto designado de P03. 

O Ponto P031ocaliza-se no centro do Largo do Calvário- Lisboa. 

Avaliação conforme o Regulamento Geral do Ruido, aprovado pelo D.L. 9/2007 (17 de Janeiro) 

• 
Série 1 

LAeq(Fast) = 65,3 dB(A) 
L Aeq(lmpulsivo) = •67 ,O dB(A) 
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Nível sonoro contínuo equivalente, conforme a norma NP 1730 -Partes 1, 2 e 3 
Medição, in situ, do nível sonoro contínuo equivalente 

Cliente: Sector de Engenharia (NPK) Data do ensaio: 25/08/2009 

Descrição e identificação do ponto de medição e da configuração do ensaio: Medição dos níveis de pressão 

sonora, em periodo nocturno, no ponto designado de P03. 

O Ponto P031ocaliza-se no centro do Largo do Calvário- Lisboa. 

Avaliação conforme o Regulamento Geral do Ruido, aprovado pelo D.L. 9/2007 (17 de Janeiro) 

• 
Série 1 

LAeq(Fast) = 62,4 dB(A) 
L Aeq(lmpulsivo) = •63,4 dB(A) 
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Nível sonoro contínuo equivalente, conforme a norma NP 1730 -Partes 1, 2 e 3 
Medição, in situ, do nível sonoro contínuo equivalente 

Cliente: Sector de Engenharia (NPK) Data do ensaio: 25/08/2009 

Descrição e identificação do ponto de medição e da configuração do ensaio: Medição dos níveis de pressão 
sonora, em periodo diurno, no ponto designado de P04_ 

O Ponto P04 localiza-se na proximidade da habitaçã sita na Rua das Fontainhas n_0 4 - Lisboa_ 

Avaliação conforme o Regulamento Geral do Ruido, aprovado pelo D.L. 9/2007 (17 de Janeiro) 

• 
Série 1 

L Aeq(Fast) = 68,4 dB(A) 
L Aeq(lmpulsivo) = 70,2 dB(A) 
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Nível sonoro contínuo equivalente, conforme a norma NP 1730 -Partes 1, 2 e 3 
Medição, in situ, do nível sonoro contínuo equivalente 

Cliente: Sector de Engenharia (NPK) Data do ensaio: 25/08/2009 

Descrição e identificação do ponto de medição e da configuração do ensaio: Medição dos níveis de pressão 

sonora, em periodo de entardecer, no ponto designado de P04. 

O Ponto P04 localiza-se na proximidade da habitaçã sita na Rua das Fontainhas n.0 4 - Lisboa. 

Avaliação conforme o Regulamento Geral do Ruido, aprovado pelo D.L. 9/2007 (17 de Janeiro) 

• 
Série 1 

LAeq(Fast) = 67,4 dB(A) 
L Aeq(lmpulsivo) = •68,3 dB(A) 
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Nível sonoro contínuo equivalente, conforme a norma NP 1730 -Partes 1, 2 e 3 
Medição, in situ, do nível sonoro contínuo equivalente 

Cliente: Sector de Engenharia (NPK) Data do ensaio: 25/08/2009 

Descrição e identificação do ponto de medição e da configuração do ensaio: Medição dos níveis de pressão 

sonora, em periodo nocturno, no ponto designado de P04. 

O Ponto P04 localiza-se na proximidade da habitaçã sita na Rua das Fontainhas n.0 4 - Lisboa. 

Avaliação conforme o Regulamento Geral do Ruido, aprovado pelo D.L. 9/2007 (17 de Janeiro) 

• 
Série 1 

LAeq(Fast) = 65,3 dB(A) 
L Aeq(lmpulsivo) = •66,5 dB(A) 
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Nível sonoro contínuo equivalente, conforme a norma NP 1730 -Partes 1, 2 e 3 
Medição, in situ, do nível sonoro contínuo equivalente 

Cliente: Sector de Engenharia (NPK) Data do ensaio: 25/08/2009 

Descrição e identificação do ponto de medição e da configuração do ensaio: Medição dos níveis de pressão 

sonora, em periodo diurno, no ponto designado de P05. 

O Ponto P05 localiza-se na proximidade da habitação sita na Rua da Cruz de Alcântara n.0 59- Lisboa. 

Avaliação conforme o Regulamento Geral do Ruido, aprovado pelo D.L. 9/2007 (17 de Janeiro) 

• 
Série 1 

LAeq(Fast) = 64,3 dB(A) 
L Aeq(lmpulsivo) = •65,8 dB(A) 
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Nível sonoro contínuo equivalente, conforme a norma NP 1730 -Partes 1, 2 e 3 
Medição, in situ, do nível sonoro contínuo equivalente 

Cliente: Sector de Engenharia (NPK) Data do ensaio: 25/08/2009 

Descrição e identificação do ponto de medição e da configuração do ensaio: Medição dos níveis de pressão 

sonora, em periodo de entardecer, no ponto designado de P05. 

O Ponto P05 localiza-se na proximidade da habitação sita na Rua da Cruz de Alcântara n.0 59- Lisboa. 

Avaliação conforme o Regulamento Geral do Ruido, aprovado pelo D.L. 9/2007 (17 de Janeiro) 

• 
Série 1 

LAeq(Fast) = 62,2 dB(A) 
L Aeq(lmpulsivo) = •64,3 dB(A) 
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Nível sonoro contínuo equivalente, conforme a norma NP 1730 -Partes 1, 2 e 3 
Medição, in situ, do nível sonoro contínuo equivalente 

Cliente: Sector de Engenharia (NPK) Data do ensaio: 25/08/2009 

Descrição e identificação do ponto de medição e da configuração do ensaio: Medição dos níveis de pressão 

sonora, em periodo nocturno, no ponto designado de P05. 

O Ponto P05 localiza-se na proximidade da habitação sita na Rua da Cruz de Alcântara n.0 59- Lisboa. 
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Avaliação conforme o Regulamento Geral do Ruido, aprovado pelo D.L. 9/2007 (17 de Janeiro) 

• 
Série 1 

LAeq(Fast) = 59,7 dB(A) 
L Aeq(lmpulsivo) = •62.8 dB(A) 
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Nível sonoro contínuo equivalente, conforme a norma NP 1730 -Partes 1, 2 e 3 
Medição, in situ, do nível sonoro contínuo equivalente 

Cliente: Sector de Engenharia (NPK) Data do ensaio: 25/08/2009 

Descrição e identificação do ponto de medição e da configuração do ensaio: Medição dos níveis de pressão 

sonora, em periodo diurno, no ponto designado de P06. 

O Ponto P061ocaliza-se na proximidade da habitação do n° 143 da Rua da Fábrica de Pólvora- Lisboa. 

Avaliação conforme o Regulamento Geral do Ruido, aprovado pelo D.L. 9/2007 (17 de Janeiro) 

• 
Série 1 

LAeq(Fast) = 73,1 dB(A) 
LA..,(Impulsivo) = 74 ,1 dB(A) 
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Nível sonoro contínuo equivalente, conforme a norma NP 1730 -Partes 1, 2 e 3 
Medição, in situ, do nível sonoro contínuo equivalente 

Cliente: Sector de Engenharia (NPK) Data do ensaio: 25/08/2009 

Descrição e identificação do ponto de medição e da configuração do ensaio: Medição dos níveis de pressão 

sonora, em periodo de entardecer, no ponto designado de P06. 

O Ponto P061ocaliza-se na proximidade da habitação do n° 143 da Rua da Fábrica de Pólvora- Lisboa. 

Avaliação conforme o Regulamento Geral do Ruido, aprovado pelo D.L. 9/2007 (17 de Janeiro) 

• 
Série 1 

L Aeq(Fast) = 71,2 dB(A) 
L Aeq(lmpulsivo) = 72.1 dB(A) 
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Nível sonoro contínuo equivalente, conforme a norma NP 1730 -Partes 1, 2 e 3 
Medição, in situ, do nível sonoro contínuo equivalente 

Cliente: Sector de Engenharia (NPK) Data do ensaio: 25/08/2009 

Descrição e identificação do ponto de medição e da configuração do ensaio: Medição dos níveis de pressão 

sonora, em periodo nocturno, no ponto designado de P06. 

O Ponto P061ocaliza-se na proximidade da habitação do n° 143 da Rua da Fábrica de Pólvora- Lisboa. 

Avaliação conforme o Regulamento Geral do Ruido, aprovado pelo D.L. 9/2007 (17 de Janeiro) 

• 
Série 1 

LAeq(Fast) = 68,9 dB(A) 
L Aeq(lmpulsivo) = •69,9 dB(A) 
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Nível sonoro contínuo equivalente, conforme a norma NP 1730 -Partes 1, 2 e 3 
Medição, in situ, do nível sonoro contínuo equivalente 

Cliente: Sector de Engenharia (NPK) Data do ensaio: 25/08/2009 

Descrição e identificação do ponto de medição e da configuração do ensaio: Medição dos níveis de pressão 

sonora, em periodo diurno, no ponto designado de P07. 

O Ponto P071ocaliza-se na proximidade do edifício sito na Avenida de Ceuta n° 51 -Lisboa. 

Avaliação conforme o Regulamento Geral do Ruido, aprovado pelo D.L. 9/2007 (17 de Janeiro) 

• 
Série 1 

LAeq(Fast) = 73,1 dB(A) 
LA..,(Impulsivo) = 74 ,7 dB(A) 
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Nível sonoro contínuo equivalente, conforme a norma NP 1730 -Partes 1, 2 e 3 
Medição, in situ, do nível sonoro contínuo equivalente 

Cliente: Sector de Engenharia (NPK) Data do ensaio: 25/08/2009 

Descrição e identificação do ponto de medição e da configuração do ensaio: Medição dos níveis de pressão 

sonora, em periodo de entardecer, no ponto designado de P07. 

O Ponto P071ocaliza-se na proximidade do edifício sito na Avenida de Ceuta n° 51 -Lisboa. 

Frequência • Série 1 
LAeq 
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Avaliação conforme o Regulamento Geral do Ruido, aprovado pelo D.L. 9/2007 (17 de Janeiro) 

• 
Série 1 

LAeq(Fast) = 72,0 dB(A) 
L Aeq(lmpulsivo) = 7 3,7 dB(A) 
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Nível sonoro contínuo equivalente, conforme a norma NP 1730 -Partes 1, 2 e 3 
Medição, in situ, do nível sonoro contínuo equivalente 

Cliente: Sector de Engenharia (NPK) Data do ensaio: 25/08/2009 

Descrição e identificação do ponto de medição e da configuração do ensaio: Medição dos níveis de pressão 

sonora, em periodo nocturno, no ponto designado de P07. 

O Ponto PO?Iocaliza-se na proximidade do edifício sito na Avenida de Ceuta n° 51 -Lisboa. 

Avaliação conforme o Regulamento Geral do Ruido, aprovado pelo D.L. 9/2007 (17 de Janeiro) 

• 
Série 1 

LAeq(Fast) = 69,3 dB(A) 
L Aeq(lmpulsivo) = 70,0 dB(A) 
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Nível sonoro contínuo equivalente, conforme a norma NP 1730 -Partes 1, 2 e 3 
Medição, in situ, do nível sonoro contínuo equivalente 

Cliente: Sector de Engenharia (NPK) Data do ensaio: 25/08/2009 

Descrição e identificação do ponto de medição e da configuração do ensaio: Medição dos níveis de pressão 

sonora, em periodo diurno, no ponto designado de P08. 

O Ponto P08 localiza-se na proximidade da habitação sita na Rua Guilherme Anjos n° 36 - Lisboa. 

Frequência • Série 1 
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Avaliação conforme o Regulamento Geral do Ruido, aprovado pelo D.L. 9/2007 (17 de Janeiro) 

• 
Série 1 

L Aeq(Fast) = 61 ,8 dB(A) 
L Aeq(lmpulsivo) = •63,0 dB(A) 
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Nível sonoro contínuo equivalente, conforme a norma NP 1730 -Partes 1, 2 e 3 
Medição, in situ, do nível sonoro contínuo equivalente 

Cliente: Sector de Engenharia (NPK) Data do ensaio: 25/08/2009 

Descrição e identificação do ponto de medição e da configuração do ensaio: Medição dos níveis de pressão 

sonora, em periodo de entardecer, no ponto designado de P08. 

O Ponto P08 localiza-se na proximidade da habitação sita na Rua Guilherme Anjos n° 36- Lisboa. 

Avaliação conforme o Regulamento Geral do Ruido, aprovado pelo D.L. 9/2007 (17 de Janeiro) 

• 
Série 1 

LAeq(Fast) = 60,0 dB(A) 
LA..,(Impulsivo) = •61 ,O dB(A) 
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Nível sonoro contínuo equivalente, conforme a norma NP 1730 -Partes 1, 2 e 3 
Medição, in situ, do nível sonoro contínuo equivalente 

Cliente: Sector de Engenharia (NPK) Data do ensaio: 25/08/2009 

Descrição e identificação do ponto de medição e da configuração do ensaio: Medição dos níveis de pressão 

sonora, em periodo nocturno, no ponto designado de P08. 

O Ponto P08 localiza-se na proximidade da habitação sita na Rua Guilherme Anjos n° 36- Lisboa. 

Avaliação conforme o Regulamento Geral do Ruido, aprovado pelo D.L. 9/2007 (17 de Janeiro) 

• 
Série 1 

LAeq(Fast) = 59,2 dB(A) 
L Aeq(lmpulsivo) = •60,9 dB(A) 
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PUA JULHO 2011 -PROPOSTA DE PLANO VOLUME III- ANEXOS 

ANEX03 

Ficha de Dados Estatísticos de Plano de Urbanização 

N°5 da Portaria n° 138/2005, de 2 de Fevereiro 

Manuel fernond~>s c!& $á ldo I Ruo do Conslilulçào. 344-1• O I 4200-1'i'2 Parlo I Tf 225089418 FX. 225504473 EE. orq.mfs<t·gmoitcom 



FICHA DE DADOS ESTATÍSTICOS DE PLANO DE URBANIZAÇÃO 
N. 0 5 da Portaria n.0 138/2005. de 2 de Fevereiro 

Modelo n.0 2 

Designaçao 

Localização 

Regiao/NUT 11 IAs~-r:Jif ~ ~ ~ 'JF.:>v 

Município IAt~ 

Lugar ~ /)1:= ,4-1:.~~ 

Valores globais 

Área de intervenção do plano 

Área de intervenção do plano em solo urbanizado 

Área de intervenção do plano em solo programado 

Área de intervenção do plano em solo urbano 

Área de intervenção do plano em solo rural 

Área de intervenção do plano (total ) 

Estrutura ecológica 

Área da Estrutura Ecológica Urbana ttt i/(}J"? m1 

Área da Estrutura Ecológica Municipal (em solo rural) ...-- m1 

Área da Estrutura Ecológica (total) 6 ft1 ().} cf 1 mz 

População 

População existente 
t7f") 

hab 

População prevista 3 72Ç' hab 

População (total ) 1 t. rl'rJ I hab 

~F~on~t~e:~G~e~st~ã~o~Te~r~ri~to~n~a~l.~F~ic~ha~s~d~e~D~ad~o~s~Es~t~an~·s~ti~co~s~,V~s~2~www===·~dg~o~td~u~.p~t~.~©~·D~G~O~T~DU~Z00~8------~~_.<:)J[)lJ_ 
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FICHA DE DADOS ESTAT(STICOS DE PLANO DE URBANIZAÇÃO 
N.6 5 da Portaria n.6 13812005. de 2 de fevereiro 

Modelo n. 0 2 

Área dos espaços qualificados para: 

Habitação 

Área dos espaços de habitação em solo urbanizado 

Área dos espaços de habitação em solo programado 

Área total dos espaços de habitação em solo urbano 

Comércio e serviços 

Área dos espaços de comércio e serviços em solo urbanizado 

Área dos espaços de comércio e serviços em solo programado 

Área total dos espaços de comércio e serviços em solo urbano 

Indústria 

Área dos espaços Industriais em solo urbanizado 

Área dos espaços Industriais em solo prog,ramado 

Área total dos espaços Industriais em solo urbano 

Turismo 

Área dos espaços turísticos em solo urbanizado) 

Área dos espaços turísticos em solo programado) 

Área total dos espaços turisticos em solo urbano 

Uso misto (coexistem vários usos em compatibilidade) 

Área dos espaços de uso misto em solo uribanizado 

Ár,ea dos espaços de uso misto em solo programado 

Área total dos espaços de uso misto em solo urbano 

Equipamentos públicos de utilização colectiva 

Área dos espaços de equipamentos públicos de utilização colectiva 
em solo urbanizado 

Área dos espaços de e quipamentos públicos de utilização colectiva 
enn solo programado 

Área total dos espaços de equipamentos públicos de utilização 
colectiva em solo urbanizado 

Espaços verdes de utilização colectiva 

Área dos espaços verdes de utilização colectiva em solo urbanizado 

Área dos espaços verde de utilização colectiva em solo programado 

Área total dos espaços verdes de utilização colectiva em solo 
urbanizado 

-

m2 U""Jv/ SeM-~( 4. hw·';.._,~fKj,' 
f-----1----'-1 W1 (otHÍç e ~ ~{ e;u. b~-t li, ,J 

m2 
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FICHA DE DADOS ESTATfSTICOS DE PLANO DE URBANIZAÇÃO 
N. ~ 5 da Portaria n. ~ 138/2005. de 2 de Fevereiro 

Modelo n.0 2 

Dimensionamento dos equipamentos públicos de utilização colectiva 

Equipamentos públicos Área de solo afecta a equipamento Área de solo afecta a equipamento 

de utilização colect iva existente proposto 

[m2) [m2) 

Educação \ 2~ 
Desporto ) /1 s--1 '7 ~1 ;,-:r frtJ~ 

Saúde I 6ArP 
Cultura 1-!"~lf 2,1o-o 
Cemitérios .- -
Administrativos ~2 2./?..,~0 -
Segurança Pública - -
Segurança Social 4~ tJ6t?f7'2.. 3ZYo 
Outros ?b C:a,f- 1'1 I S 3 ~o (fw,\w., k -Bjq '· 

f 

Total )1.) _'f_fS"/t-t- 311YO 

Dimensionamento das infraestruturas urbanas * 
Comprimento da rede 

[Km) 

lnfra·estruturas viárias estruturantes existentes ~ b&_r 

lnf ra·estruturas viárias estruturantes propostas z._/~2.) 

lnfra·estruturas viárias estruturantes (total) 1/CJ30 

(A desdobrar tantas vezes quantos os Instrumentos de Gestdo Territorial que altera ou revoga) 

Articula ão 

En uadramento em Instrumentos de Gestão Territorial 

Nome do IGT alterado ou revogado 

Disposi ões alteradas ou revo adas 

Data de preenchimento da ficha ~1 l o3 

Fonte: Gestao Territorial. fichas de Dados Estatísticos, Vs 2 www.dgotdu.pt . ~ DGOTDU 2008 I:GOTDU_ 
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