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01- Enquadramento do Projeto
Objetivos do Projeto

Aumento da rede global
do sistema de TC da
cidade de Lisboa
Captação muito significativa de
novos passageiros e consequente
substituição do TI por TC
Densificação do sistema de
transporte coletivo de Lisboa,
nomeadamente servindo a zona
ocidental da cidade
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Melhoria do serviço de
transporte público com
ligação a outros
interfaces
Ganhos de tempo de
percurso e de competitividade
económica

Melhoria da qualidade
de vida na cidade de
Lisboa
Melhoria do transporte coletivo,
dos interfaces de transporte
urbano
e esbatimento
de barreiras físicas
Redução de emissões de GEE’s

01- Enquadramento do Projeto
Principais indicadores

Desempenho
operacional
Frequência estimada:
•

Intervalo entre
circulações 4´30´´
(período de ponta
manhã)

Procura diária (previsão ano
abertura):

Benefícios gerados a 35
anos:

•

84.856 passageiros (nas 4
estações
do Projeto)

•

•

Procura captada ao atuais
utilizadores de TI representa 12,8
% -> redução de 8.358
automóveis individuais a circular
diariamente

Ton. equiv. de petróleo
poupados:

Desempenho:
•

Prevista redução dos
tempos de percurso

•

Tempos de percurso por
sentido de 25min 44s

•

Fonte: Estudo de Procura e de Benefícios Económicos para o
Prolongamento da Rede do Metropolitano de Lisboa entre São Sebastião e
Alcântara – Relatório. Versão 02 – 3908/01/01 NPT – 27/01/2022, TIS, 2022
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Benefícios Sociais e
Ambientais

Estudo de Procura

Estação Campo de Ourique
assegura
12% da procura de
Estação
Passageiros
movimentos diários
(entradas e
diários
saídas)
Amoreiras

25 263

C. de Ourique

8 959

Infante Santo
Alcântara

4 358
33 503

•

3.711,8 M€ (2.000,0 M€ a
valores atualizados);

4.004 tep (1.º ano de
operação);

Estimativa de redução de
emissões:
•

24.071 t de CO2
equivalente (1.º ano de
exploração);

•

773.998 t CO2e (a 35
anos);

•

952.330 t CO2e (a 35
anos)

01- Enquadramento do Projeto
Dados Gerais do Projeto

Localização

Dados gerais

Solução

• Estudo de Viabilidade
(18 hipóteses de traçado
estudadas)

• 4,1 km de extensão
• ~ 90% desenvolvido em
túnel

• Concelho de Lisboa (zona
•

Ocidental)
6 Freguesias:

•
•
•
•
•
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• 9,2% em viaduto
(~380m)

Avenidas Novas
Campolide
Santo António
Campo de
Ourique
Estrela, Alcântara

• 4 Estações:
• 3 estações
subterrâneas

• 1 estação elevada
(viaduto)

• 3 Poços de Ventilação

•
•
•
•
•
•

Estudos de Procura
Análise Custo Benefício
Minimização dos Impactes
Menor Risco de Construção
Menor Investimento
Garantia de cumprimento do
prazo

02
Estação
Campo de
Ourique
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02- Estação Campo de Ourique
Localização

Estação Campo de
Ourique
Sob o Jardim Teófilo Braga
Prof. Estação: 31 m
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02- Estação Campo de Ourique
Implantação

Descrição geral da solução
Sob o Jardim Teófilo Braga

• Prof. 31 m
• Método Construtivo: NATM
(Escavação em Túnel Mineiro)

• 1 poço de ataque
• 4 acessos + elevadores + escada
emergência

Condicionamentos locais
• Malha urbana bastante apertada e
com fortes limitações de circulação

•
•
•
•
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Trânsito rodoviário local
Limitações de estacionamento
Estaleiro para o poço
Proteção do Jardim da Parada

02- Estação Campo de Ourique
Reconhecimento Geológico

Reconhecimento
geológico
• 1 poço de ataque (14 m diâmetro
e 31 m prof.)

• Maciço calcário favorável em
termos de estabilidade

• Distância entre a cota do topo da
laje superior da caverna à
superfície ≥ 18,0 m
≥ 18,0 m

• Prof. Níveis piezométricos ≥ 18,0
m
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02- Estação Campo de Ourique
Planta e Cortes

Planta ao nível do átrio

Corte estação
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03
Acessos
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03 - Acessos da Estação
Localização

R. Ferreira Borges

Acesso 1

R. Tomás da
Anunciação

R. Almeida e Sousa

R. Infantaria
16

Acesso 2

R. 4 de Infantaria

Elevadores + Esc.
Emergência + Grelha
Ventilação

R. Francisco
Metrass

Acesso 3
13

Acesso 4

03 - Acessos da Estação
Cortes

•
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Todos os acessos da estação serão mecanizados, desde o cais de embarque até à superfície (escadas mecânicas / elevadores)

04
Estaleiro
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04 – Estaleiro
Áreas ocupadas

Aspetos gerais
R. Ferreira Borges

•

Duração faseada da obra:

• Acessos (R. Almeida e Sousa): 6 meses

Estaleiro
social

R. Tomás da
Anunciação

R. Francisco
Metrass
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• Poço de ataque: 3 anos

R. 4 de Infantaria
R. Almeida e Sousa

R. Infantaria
16

• Acessos (R. Francisco Metrass): 6 meses

•

Áreas de estaleiro otimizadas, restringindo-se ao mínimo
as áreas ocupadas no Jardim Teófilo Braga

•

Localização e n.º de poços de ataque teve particular
atenção à presença de fitomonumentos e respetiva zona
de proteção

•

Ocupação de ½ largura na faixa rodagem para reserva de
estaleiro na R. 4 de Infantaria

•

Ocupação temporária da faixa de rodagem de troços da R.
Almeida e Sousa (criação de acessos)

•

Circulação de veículos da obra para retirada de
escombros entre a R. Tomás da Anunciação e a R.
Almeida e Sousa

•

Trabalhos potencialmente ruidosos restringidos ao período
diurno (compatíveis com horários de descanso)

05
Interferências
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05- Interferências
Flora e vegetação

Jardim Teófilo Braga

• Fase de obra:
• Garantida a zona de proteção de 20 m raio de 3 exemplares arbóreos
classificados (AIP)

• Prevista a afetação de 6 lódãos (celtis australis)
•
•

2 – área do poço ataque
4 – área de estaleiro (reposição após obra)

• Avaliação da viabilidade de transplante dos exemplares arbóreos afetados
em locais a definir

• Estaleiros e parques de materiais restringidos ao mínimo necessário
• Delimitação física das áreas de estaleiro e preservação das áreas de
proteção dos fitomonumentos

• Acompanhamento ambiental do estado fitossanitário dos exemplares
classificados

• Elaboração e implementação do Projeto de Recuperação e Integração

•Cipreste
mexicano
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•Metrosíder
o

•Metrosíder
o

Paisagística

• Final da obra/ Fase de exploração:
• Replantação de 4 exemplares na área afetada pelo estaleiro
• Em análise pela CML programa de requalificação do espaço com eventual
expansão da área verde junto à R. 4 de Infantaria

05- Interferências
Jardim Teófilo Braga e traçado em Túnel

Edificado e infraestruturas
existentes
• Fase de obra:
• Prevista a instrumentação/ vistorias do
edificado na área de influência do projeto
(margem de cerca 30 m ao eixo do traçado/
lado)

• Reposicionamento do Parque infantil (em
local a definir pela CML e JF)

• Remoção da atual estrutura de Inst.
Sanitárias existente

• Reposicionamento do PT existente
Instal. Sanitárias

• Fase de exploração:
• 2 elevadores serão as únicas estruturas
emergentes

• Escadas de emergência de nível com o
terreno

• Grelha de ventilação de nível com terreno
(posicionamento em canteiro)
Parque infantil
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05- Interferências
Arruamentos - Jardim Teófilo Braga

Estacionamento
• Fase de Obra:
• Prevista a redução temporária de n.º lugares de
estacionamento para áreas de estaleiro:

• R. 4 de Infantaria – Estaleiro social/ equipamentos/materiais
(faixa junto ao Jardim)

• R. Almeida e Sousa – Estaleiro obra acessos 1 e 2
• R. Francisco Metrass – (e cruzamento com a R. Almeida e

Rua 4 de Infantaria
(Estaleiro social)

Sousa) - Estaleiro obra acessos 3 e 4

• Previstas soluções temporárias estacionamento para os
residentes, tendo em conta a redução do numero de lugares
ocupados para estaleiro
Rua Almeida e Sousa
(Acessos 1 e 2)

• Fase de Exploração:
• Supressão de alguns lugares associados aos novos acessos
(3-4 lugares/boca de acesso) – CML procurará garantir em
locais alternativos

• Não se prevê a criação de parque de estacionamento
Cruzamento
Rua
Francisco
Metrass/ Rua Almeida e Sousa
(Acessos 3 e 4)
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(potenciação do recurso a TC)

• R. 4 de Infantaria: Em estudo pela CML programa de
requalificação do Jardim da Parada, com eventual ampliação
da área verde e criação de via pedonal

A mover
Lisboa
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