
Expansão do Metro

Escola Secundária Pedro Nunes (Av. Álvares Cabral)
Antigo Hospital Militar da Estrela (Praça da Estrela)
ISEG (Rua Miguel Lupi)

Trabalhos temporários 
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Jardim 
da Estrela

Basílica 
da Estrela

Estaleiro na
Esc. Sec. Pedro Nunes

Estaleiro no ISEG

Estaleiro no
Antigo Hospital Militar

Estaleiro

Conheça o novo site 
dedicado ao projeto de expansão  
projetos.metrolisboa.pt

Para mais informações 
213 500144
linha.circular@metrolisboa.pt



Estimado/a morador/a,

As obras de expansão do Metropolitano de Lisboa para a construção da linha Circular 
com a ligação do Rato ao Cais do Sodré e a criação das novas estações Estrela 
e Santos implicam a execução de alguns trabalhos de construção civil com atividades 
ruidosas temporárias.
 
A empreitada atualmente em curso integra a construção da nova estação Estrela,
dois poços de ventilação e cerca 1.320 metros de escavação em túnel, 
tendo a Câmara Municipal de Lisboa emitido, para o efeito, uma Licença Especial 
de Ruído autorizando o exercício de atividades ruidosas temporárias 
nos seguintes locais e horários:

O Metropolitano de Lisboa tem vindo a implementar um conjunto de medidas 
de minimização dos ruídos temporários que se têm vindo a verificar nas três frentes 
de obra, designadamente:
•  Implementação do Plano de Monitorização de Ruído e controle de ruído;
•  Restrição da realização das atividades ruidosas, tanto quanto possível, 
 ao período diurno e aos dias úteis;
•  Restrição do transporte de terras ao período diurno e entardecer;
•  Isolamento do equipamento para descargas;
•  Seleção de maquinaria que respeite as normas legais em vigor relativas 
 às emissões gasosas e ao ruído;
•  Manutenção e revisão periódica de veículos e maquinaria, garantindo 
 o cumprimento das normas legais em vigor relativas às emissões gasosas e ao ruído.
 
Estas obras vêm melhorar o atual serviço de transporte do Metropolitano de Lisboa 
e reorganizará a mobilidade metropolitana com um efetivo aumento do número 
de utilizadores do transporte público e uma diminuição de utilização de transporte
individual, com ganhos de tempo e ambientais significativos.
 
Agradecemos a melhor compreensão e lamentamos os transtornos causados.
Tentaremos ser breves.

Dias úteis  
Período diurno
07h às 20h

Dias úteis
Período entardecer 
20h às 23h

Dias úteis
Período noturno
23h às 07hFrente de Obra   

Estaleiro
Escola Secundária Pedro Nunes 

Estaleiro
Antigo Hospital Militar da Estrela  

Estaleiro 
ISEG 

Sábados 

00h às 17h

Início  16.04.2021 Início  01.06.2021 Início  01.06.2021 Início  16.04.2021

Início  16.04.2021 Início  16.08.2021 Início  16.08.2021 Início  16.04.2021

Início  16.04.2021 Início  03.09.2021 Início  03.09.2021 Início  16.04.2021 


