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CONSULTA PÚBLICA 
 PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO DA 2.ª CIRCULAR, EM LISBOA 

 
 

CONTRIBUTOS DA ORDEM DOS ENGENHEIROS 
 
A Ordem do Engenheiros (OE), através da Comissão da Especialização em Transportes e Vias 
de Comunicação (CEETVC) e do Colégio Nacional de Engenharia do Ambiente, organizou em 25 
de janeiro de 2015 no Auditório da Sede Nacional, uma Sessão de Debate sobre o Projeto de 
Requalificação da 2.ª Circular, em Lisboa, associando-se deste modo à Consulta Pública 
promovida pela Câmara Municipal de Lisboa para aquele projeto de Engenharia.  
 
Das apresentações efetuadas e esclarecimentos prestados pela equipa da Câmara Municipal 
de Lisboa participante, dos comentários e questões colocadas pelo painel de especialistas 
convidados, e das intervenções havidas no debate, a Ordem dos Engenheiros retira como 
principais conclusões deste evento, que configuram igualmente o estatuto de contributos 
desta Associação Profissional para a Consulta Pública em curso, as seguintes: 
 

 Afigura-se consensual a necessidade de determinadas intervenções de Engenharia na 
2.ª Circular, previstas no projeto, que se subscrevem, designadamente no que se 
refere à reabilitação do sistema de drenagem; à repavimentação (desejavelmente com 
soluções de pavimentos que contribuam para a redução do ruído); à renovação da 
sinalização vertical e horizontal; à substituição do sistema de iluminação pública para 
uma solução mais eficiente do ponto de vista da iluminância e com menor consumo 
energético; à reformulação de alguns nós rodoviários, dotando-os de configuração e 
traçado que facilitem a fluidez e garantam maior segurança, nomeadamente 
eliminando entrecruzamentos e projetando as vias de abrandamento e aceleração 
com um traçado adequado, conforme com as disposições normativas e melhores 
práticas em vias desta natureza; e à montagem de barreiras acústicas junto aos 
edifícios adjacentes onde não existam. 
 

 Merece especial preocupação a solução adotada para o separador central, com 3,5 m 
de largura, onde serão plantadas árvores, não tendo instalado um adequado sistema 
de retenção de veículos (para as condições prevalecentes do tráfego de ligeiros e 
pesados), e dispondo apenas de um lancil com 35 cm de altura ao longo da sua 
extensão (com exceção das zonas com curvas de raio inferior a 400 m onde a altura 
passa para 45 cm). Considera-se que a solução, do ponto de vista físico, não garante a 
necessária segurança do tráfego rodoviário, com o inconveniente acrescido de 
favorecer e incentivar o atravessamento das duas faixas de rodagem por peões, ao 
contrário do que sucede atualmente. Recomenda-se que esta componente do projeto 
seja revista e reformulada em conformidade, considerando a instalação de um 
adequado sistema de retenção e se preveja apenas a plantação de espécies arbustivas 
de pequena altura. A construção de algumas passagens de peões desniveladas 
permitiria atenuar o efeito de barreira desta via. 
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 Alguma atenção deve merecer também o facto da 2.ª Circular dar continuidade em 
ambos os extremos a vias que são autoestradas, pelo que terá que ser assegurada a 
transição adequada e elementos físicos suficientemente percetíveis para adaptação do 
condutor ao novo ambiente. 
 

 Considera-se indispensável a clarificação dos números apresentados referentes à 
aplicação do modelo de tráfego, havendo assim vantagens em desenvolver mais 
aprofundadamente o estudo de tráfego, para melhor caraterização dos efeitos da 
redução de tráfego na 2.ª Circular e na sua transferência para outra vias de circulação 
automóvel. 
 

 Recomenda-se, então, que sejam melhor avaliadas as consequências e os efeitos sobre 
eventuais congestionamentos nas vias envolventes e sua adequabilidade ao acréscimo 
de tráfego e sobre os riscos para os peões. O melhor conhecimento dos impactes em 
toda a rede viária afetada permitirá, nomeadamente, que se estudem e incorporem 
neste âmbito intervenções em zonas fora da 2.ª Circular que se afigurem necessárias 
em termos de fluidez e segurança. A eliminação de alguns acessos que está prevista 
deveria ser repensada neste contexto.  
 

 Recomenda-se que seja efetuada uma nova auditoria de segurança ao projeto, na sua 
versão final, já com eventuais alterações resultantes das consultas efetuadas. 
Recomenda-se, igualmente, que seja efetuada uma revisão do projeto final por 
Gabinete de Engenharia independente. 
 

 Seria útil e desejável que fosse disponibilizado um quadro de referência com o 
diagnóstico, a estratégia e o planeamento a curto e médio prazos do sistema de 
transportes coletivos, no corredor da 2.ª Circular e na sua área de influência, em 
articulação com o sistema de transportes da Região de Lisboa, apontando para 
soluções com vista à sua melhor integração e para o incentivo à sua utilização. Deveria 
decorrer deste exercício a avaliação de eventuais medidas de prioridade ao transporte 
coletivo ao longo deste eixo. 
 

 Deverá ser dada especial atenção à forma de assegurar com eficácia o cumprimento do 
limite de velocidade que se pretende adotar. 
 

 Seria conveniente, nomeadamente para os utentes e para os residentes na 
proximidade da 2.ª Circular, que fosse disponibilizado o esquema horário previsto para 
realização da obra em causa, e informação sobre os demais condicionamentos que a 
mesma imporá, de forma a permitir atempadamente que se tomem decisões de 
deslocação alternativas, minimizando os inconvenientes que se sentirão num período 
de tempo considerável. 

 
Dada a dimensão e complexidade da intervenção prevista para a 2.ª Circular, envolvendo 
diversas especialidades e com impactes significativos de vária ordem na cidade de Lisboa, a 
Ordem dos Engenheiros entendeu da maior importância a promoção de uma iniciativa que 
permitisse a apresentação do projeto e trazer ao debate a análise dos especialistas das várias 
áreas nele intervenientes para melhor esclarecimento da comunidade técnica, da Sociedade 
em geral, e da prestação de um contributo efetivo para que seja tomada a decisão que 
incorpore as melhores soluções a adotar no seu desenvolvimento. 
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A sessão contou com a presença da Câmara Municipal de Lisboa (CML), entidade promotora 
do projeto, representada pelo vereador Arqto. Manuel Salgado, acompanhado por elementos 
da equipa projetista, a quem coube o enquadramento e a apresentação do projeto em 
consulta pública. 

 
Na sequência daquela apresentação, intervieram cinco especialistas convidados pela OE, que 
comentaram o projeto e colocaram as questões que consideraram mais prementes, cobrindo 
as principais linhas de intervenção identificadas no projeto: 
 

 Ambiente – Eng. Francisco Ferreira (Colégio de Engenharia do Ambiente da Ordem dos 
Engenheiros) 

 Mobilidade – Eng. Nunes da Silva (Instituto Superior Técnico), 
 Integração Urbana – Eng. Pais Antunes (Departamento de Engenharia Civil da 

Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra) 
 Segurança Rodoviária – Eng. José Trigoso (Prevenção Rodoviária Portuguesa)  
 Transportes Públicos – Eng. António Quaresma (Comissão de Especialização em 

Transportes e Vias de Comunicação da Ordem dos Engenheiros)  
 


