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plano de expansão da Rede do metropolitano de lisboa
contributos da ordem dos engenheiros

a ordem dos engenheiros (oe), através da Comissão de especia-

lização em transportes e vias de Comunicação (CetvC), promoveu 

em 3 de abril de 2018, no auditório da sede nacional, uma mesa 

redonda sobre o plano de expansão da rede do metropolitano de 

lisboa.

É importante salientar que a intenção de realizar esta iniciativa se 

arrastava desde maio de 2017, o que, por razões alheias a esta as-

sociação profissional, só agora foi possível consumar, uma vez que 

entendemos ser relevante a presença da entidade promotora. 

dada a dimensão e complexidade da realização do presente plano, 

envolvendo diversas especialidades e com impactes significativos 

de vária ordem na aml, a ordem dos engenheiros (oe) entendeu 

da maior importância a promoção de uma iniciativa que permitisse 

a apresentação do plano e trazer ao debate a análise de especia-

listas das várias áreas nele intervenientes para melhor esclareci-

mento da comunidade técnica, da sociedade em geral e da pres-

tação de um contributo efetivo para que seja tomada a decisão que 

incorpore as melhores soluções a adotar no seu desenvolvimento.

a sessão contou com a presença do metropolitano de lisboa, en-

tidade promotora do plano, representado pelo presidente do Con-

selho de administração, eng. victor santos, acompanhado do di-

retor de empreendimentos e expansão da rede, dr. antónio ma-

chado, a quem coube o enquadramento e a apresentação do plano.

na sequência daquela apresentação, intervieram três especialistas 

convidados pela oe, que comentaram o plano e colocaram as 

questões que consideraram mais prementes, cobrindo as principais 

linhas de intervenção identificadas no plano, como seja a mobili-

dade, trazida pelo eng. nunes da silva, do instituto superior téc-

nico; a operação, tratada pelo eng. santos e silva, membro da 

etvC; e os transportes públicos, cujos comentários competiram 

ao eng. artur bivar, membro da CetvC da oe.

seguiu-se um debate, que motivou um grande envolvimento da 

numerosa assistência, de cerca de duzentas pessoas, tendo havido 

oportunidade para variadas intervenções de todos os presentes.

da apresentação efetuada e esclarecimentos prestados pela equipa 

do metropolitano de lisboa (ml), dos comentários e questões co-

locadas pelo painel de especialistas convidados e das intervenções 

havidas no debate, a ordem dos engenheiros retira como princi-

pais conclusões deste evento, que configuram igualmente o esta-

tuto de contributos desta associação profissional para o projeto 

em curso, as seguintes:

›  seria útil e desejável ser dado conhecimento pelo ml:

 1.  dos estudos de tráfego efetuados com vista à obtenção de 

dados que sirvam de suporte do plano;

 2.  do estudo dos métodos de construção e dos tipos de obras 

a executar, com vista a uma prévia avaliação dos custos de 

primeiro investimento das diferentes soluções;

 3.  da análise preliminar dos custos e economia de exploração 

das diferentes soluções;

 4.  da definição das características das novas estações;

  5. da análise das influências das ligações estudadas nas redes 

existentes.

›  Considera-se indispensável salvaguardar a não repetição de pro-

blemas de ordem construtiva e financeira verificados na extensão 

da linha azul ao terreiro do paço e a santa apolónia.

›  questiona-se a proposta de uma linha nunca antes analisada, 

sistemas de infoRmação geogRáfica

espeCialização em tRanspoRtes e vias de comunicação
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