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Sumário  

Este novo sistema de metro ligeiro visa melhor servir a zona Este da Área Metropolitana de Lisboa, 
servindo os Concelhos de Loures e Odivelas, constituindo uma ligação rápida e estruturante entre os 
principais polos de atratividade de ambos os concelhos, ligando o Hospital Beatriz Ângelo ao Infantado, 
com interface e transbordo para Lisboa na estação de metro de Odivelas. A implementação deste projeto 
proporcionará a regeneração de áreas urbanas, a consolidação de polos do sistema urbano existentes e 
aumentará a oferta de transporte público, para assegurar uma maior coesão territorial. 

_____________________________________________________________________________________ 
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1. INTRODUÇÃO  

O sistema de Metro Ligeiro de Superfície pela sua capacidade de transporte, acessibilidade e conforto, tem 
nos próximos anos, um papel central na reorganização dos sistemas de transportes urbanos, adequando-se 
este sistema de transporte pela sua versatilidade, a diferentes configurações urbanas. A melhoria do sistema 
de transporte coletivo, com a inserção de uma rede de Transporte Coletivo em Sítio Próprio, em modo de 
Metro Ligeiro de Superfície, obriga à reorganização da acessibilidade multimodal, dado que a sua utilização 
de preferência sempre em corredor dedicado, depende das intervenções ao nível do sistema rodoviário e 
implica o reequilíbrio da partilha do espaço público, entre os diferentes modos de transporte.  

A melhoria do sistema de transporte coletivo, intensifica o seu uso, bem como o uso do espaço público, 
estimulando a adoção de hábitos de mobilidade mais sustentáveis, como o uso dos transportes coletivos em 
detrimento do transporte individual.  

O Metropolitano de Lisboa e as Câmaras de Loures e Odivelas, formalizaram a 5 de Julho de 2021, a 
assinatura do Acordo de Cooperação, para o desenvolvimento de uma rede de Transporte Coletivo em Sítio 
Próprio, em modo de Metro Ligeiro de Superfície, que ligará os concelhos de Loures e Odivelas. Com a 
assinatura do Acordo de Cooperação, deu-se início ao estudo, planeamento e concretização de um projeto 
de expansão da cobertura intermodal da atual linha Amarela do Metropolitano de Lisboa, a partir de 
Odivelas, nas zonas de maior densidade urbana, com continuidade entre os concelhos de Loures e Odivelas.  

A publicação em Diário da República do Decreto-Lei n.º 68/2021, de 30 de Julho, que altera o quadro 
jurídico da concessão do Metropolitano na cidade de Lisboa e concelhos limítrofes, veio proceder à 
alteração dos Estatutos do Metropolitano de Lisboa, passando a empresa a poder explorar novas 
modalidades de transporte de passageiros, desde que as suas características próprias o justifiquem, quer 
pela identidade tecnológica, quer pela contribuição para a otimização e racionalização do sistema de 
transportes. O objeto desta concessão passa a contemplar as expansões da rede do Metropolitano de 
Lisboa que sejam ou venham a ser realizadas através de sistemas de transporte coletivo em sítio próprio de 
elevada capacidade, designadamente na modalidade de Metro Ligeiro de Superfície. 

Este novo sistema de transporte em estudo, promoverá uma ligação rápida e estruturante entre os 
importantes polos dos dois municípios, estendendo-se num corredor em “C”, ligando o Hospital Beatriz 
Ângelo ao Infantado, com transbordo e interface para Lisboa na estação de metro de Odivelas. O traçado 
que está a ser estudado em articulação com os municípios, tendo em conta a sua visão para o território por 
si gerido, é predominantemente à superfície, exceptuando na zona da Ramada e Centro de Odivelas, onde 
a orografia e a elevada densidade da malha urbana, obrigou ao estudo de soluções em túnel. 
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A existência de um modo de transporte público de grande capacidade nestes dois concelhos, contribuirá 
para uma melhoria muito significativa da qualidade do serviço de transporte público entre as diferentes 
zonas do território municipal e intermunicipal, e cimentará o corredor de circulação para Lisboa, com o 
rebatimento deste sistema na estação de metro de Odivelas.   

Previsto no Plano de Recuperação e Resiliência e enquadrando-se no Plano de Expansão e de Modernização 
do Metropolitano de Lisboa, este projeto contribuirá para melhorar a mobilidade urbana, na ótica do 
desenvolvimento sustentável e da descarbonização, com impactos positivos na transição climática.  

 

2. DESCRIÇÃO DO SISTEMA DE METRO LIGEIRO EM ESTUDO  

O Metro Ligeiro de Superfície Loures / Odivelas, também designado de Linha Violeta nos estudos que 
estão a ser desenvolvidos em simultâneo pelo Metropolitano de Lisboa (componente da infraestrutura 
ferroviária) e as autarquias de Loures e Odivelas (componente de reordenamento urbano e viário), servirá 
no concelho de Loures as freguesias de Loures, Santo António dos Cavaleiros e Frielas numa extensão de 
cerca de 7,4 km e 11 estações, e no concelho de Odivelas as freguesias de Póvoa de Sto. Adrião e Olival de 
Basto, Odivelas, Ramada e Caneças numa extensão total de cerca de 5,1 km e 8 estações. 

 

 

Fig. 1. Traçado em estudo do Metro Ligeiro de Superfície Loures / Odivelas (fase Estudo Prévio) 

 

Os objetivos definidos no acordo de cooperação entre os dois municípios, para a implantação de uma rede 
de Transporte Coletivo em Sítio Próprio em modo de Metro Ligeiro de Superfície, são os seguintes: 
 

 Melhorar a mobilidade urbana, fazer a transição para a mobilidade sustentável e alterar hábitos da 
mobilidade, captando novos utilizadores para o Transporte Coletivo; 

 Promover a gestão articulada de todos os modos de Transporte Coletivo, melhorando a 
acessibilidade às redes de Transporte Coletivo; 

 Estabilização da rede de Transportes Públicos Coletivos Rodoviários, estabilização e 
compatibilização com a rede de Transporte Coletivo em Sítio Próprio, melhorando as condições 
de acessibilidade em todos os meios e promovendo soluções urbanísticas convidativas ao uso do 
transporte público; 

 Consolidar polos do sistema urbano, aumentando a oferta de Transporte Público para assegurar 
uma maior coesão territorial. 

 
Concluídas as fases de Diagnóstico e Viabilidade, encontra-se em curso a terceira fase do estudo que 
corresponde à elaboração do Estudo Prévio e do Estudo de Impacte Ambiental. Na fase designada de 
Programa Base / Estudo de Viabilidade, foram analisadas as alternativas de traçado identificadas pelos 
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municípios, o espaço urbano e as suas condicionantes, localizações alternativas de estações, o parque de 
material e oficinas necessário a uma operação eficiente e os critérios do sistema de Metro Ligeiro de 
Superfície e o seu modo simplificado de operação. 
 
O sistema de Metro Ligeiro de Superfície em estudo, tem por base um sistema de transporte de pessoas em 
modo ferroviário em canal segregado, sendo essencialmente constituído por: 

 Infraestruturas civis e técnicas em que se incluem estações à superfície e subterrâneas, incluindo 
as respetivas estruturas, acessos e áreas adjacentes, bem como os equipamentos necessários, em 
cada caso, à sua utilização (iluminação, escadas mecânicas, elevadores, ventilação, 
telecomunicações, informação ao público, etc.); 

 Obras de Arte (túneis e viadutos); 
 Plataforma e via ferroviária, implantadas à superfície e em túnel, incluindo as respetivas 

infraestruturas de drenagem, bombagem, iluminação e telecomunicações; 
 Sistemas e respetivos subsistemas, incluindo equipamentos para suporte do serviço de transporte 

e sua coordenação, sistema de sinalização ferroviária e semaforização, sistema de 
telecomunicações incluindo controlo e supervisão, sistema de alimentação elétrica em baixa tensão 
e média tensão (subestações de tração, catenária, etc.), equipamentos auxiliares de movimentação 
de pessoas (escadas mecânicas e elevadores) e sistema de ventilação; 

 Zonas de apoio à operação e parqueamento de veículos ferroviários nos términos de linha; 
 Parque de Material e Oficinas, dotado de áreas de equipamentos para manutenção, limpeza e 

garagem dos veículos ferroviários e edifícios de apoio à operação, nomeadamente Posto de 
Comando Central (PCC); 

 Veículo de material circulante (bitola standard 1435 mm). 
 

O traçado em estudo foi identificado em articulação com as autarquias de Loures e Odivelas, visando 
atender à consolidação da estratégia de desenvolvimento territorial de ambos os concelhos, à visão de cada 
município para o território por si gerido e ao aumento da qualidade de vida dos seus residentes. 
 
 

2.1 VEÍCULO  

Os sistemas de transporte em Metro Ligeiro têm vindo a ser implementados com sucesso na Europa Central, 
sendo indutores de ações de reordenamento do espaço público (atraindo novas atividades), assim como de 
comportamentos ambientais sustentáveis, onde os utilizadores aceitam com naturalidade a 
complementaridade dos modos suaves e/ou a fruição das deslocações a pé no início e fim do trajeto.  

Ao invés de expandir as suas redes de metro tradicionais, várias cidades têm optado por soluções de 
transporte em Metro Ligeiro de Superfície, de forma a complementar e reforçar as suas redes de transporte 
público, nomeadamente pelas seguintes razões: 

 Bom desempenho, conforto e capacidade de transporte; 
 Capacidade de transferir e cativar utilizadores do transporte individual para o transporte público;  
 Custos de investimento e operação menores, quando comparados com os sistemas de metro 

tradicionais; 
 Boa visibilidade por estar inserido no tecido urbano e impactos positivos no espaço público; 
 Complementaridade com os deslocamentos pedonais; 
 Indutor de medidas de acalmia de tráfego; 
 Sistema de transporte associado a uma imagem de modernidade. 

Para a linha de Metro Ligeiro de Superfície em estudo, a escolha do veículo deverá adequar-se às 
características técnicas do sistema de transporte e respetivo traçado, nomeadamente: circulação em 
percursos com declives que poderão variar entre os -8% a +8%, o sistema de captação de energia deverá 
ser assegurado através de pantógrafo e catenária (admitindo-se alimentação a hidrogénio, caso os projetos 
em desenvolvimento pelos diferentes fornecedores de veículos, sejam compatíveis com a data de 
concretização da linha), tensão nominal de alimentação de 750 Vdc, veículo modular e bidirecional até 40 
m de comprimento, bitola standard 1435 mm e piso do compartimento de passageiros 100% rebaixado, ou 
seja sem degraus internos e adaptado à utilização por pessoas com mobilidade reduzida. 
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Fig. 2. Exemplo de modularidade das composições de Metro Ligeiro  

 

2.2 TRAÇADO 

O traçado em estudo na fase de Estudo Prévio, teve como ponto de partida o traçado consequente ao acordo 
de cooperação celebrado com os municípios de Loures e Odivelas, com três âncoras nestes concelhos, a 
saber, Hospital Beatriz Ângelo, estação de metro de Odivelas e urbanização do Infantado. Na fase que 
antecedeu o Estudo Prévio (Estudo de Viabilidade) o traçado foi objeto de adaptações e/ou equacionadas 
alternativas, onde não se considerou possível cumprir os critérios geométricos mínimos ou onde pudessem 
surgir impactos gravosos. O grande desnível altimétrico de cerca de 100m entre o Infantado (Av. Das 
Descobertas) e o Hospital Beatriz Ângelo, não justificou uma ligação direta entre estas duas extremidades, 
devido à sua elevada complexidade e ao enorme investimento associado.  

Os critérios geométricos do traçado em estudo da linha de Metro Ligeiro de Superfície Loures / Odivelas, 
são idênticos aos adoptados no Metro do Porto e Metro Sul do Tejo, nomeadamente: 

 Raio mínimo normal em planta, dos eixos das vias em zona corrente, de 50 m, podendo 
excepcionalmente este raio ser de 25 m; 

 Curvas de transição serão efetuadas através de clotóides, com comprimento mínimo de 12 m; 
 A inclinação longitudinal máxima dos trainéis é de 7%, admitindo-se excepcionalmente o máximo 

de 8%, limitado a uma extensão máxima de 200 m; 
 Zona de paragem de 45 m, correspondendo ao espaço necessário para a composição (veículo com 

comprimento máximo de 40 m), mais as necessárias folgas de paragem. A inclinação máxima nas 
estações é de 2%, admitindo-se excepcionalmente o máximo de 4%. 

A linha de Metro Ligeiro em estudo desenvolve-se numa extensão de cerca de 13 Km, em canal segregado 
com via dupla, abrangendo os concelhos de Loures e Odivelas sempre em zona urbana. 

Nesta fase do estudo, o traçado da via é predominantemente à superfície, numa extensão de 
aproximadamente 9,5 km, excepto nos locais onde a elevada densidade da malha urbana e a orografia do 
território, obrigou ao estudo de soluções em túnel, numa extensão de aproximadamente 3,5 Km, 
nomeadamente na zona da Ramada e centro de Odivelas, tendo como foco melhor servir a população destes 
dois concelhos e a procura de passageiros.  

Para além dos referidos túneis, prevê-se que a linha seja servida por outras obras de arte, que materializam 
cruzamentos desnivelados com infra-estruturas rodoviárias. 

Estando parte do traçado posicionado na N8, a qual é sujeita ao risco de cheia e enquanto não se 
concretizarem os trabalhos no âmbito dos Planos de Gestão das Bacias Hidrográficas, está-se a estudar a 
implantação de aparelhos de mudança de via imediatamente antes das zonas identificados com risco de 
cheias, de modo a garantir que o serviço continue a operar, entre os pontos não inundáveis.  

O traçado em estudo inicia-se num término a Norte do Hospital Beatriz Ângelo, de forma a não impactar 
com a N250, o traçado desenvolve-se em túnel entre o complexo hospitalar e o centro comercial de Loures, 
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já à superfície o traçado continua até ao Planalto da Caldeira, onde aí inicia a descida (Rua António Sérgio) 
em trincheira, passando já em túnel sob as Torres das Bela Vista.  

Dada a orografia do território o traçado em estudo passa em túnel na zona da Ramada, voltando à superfície 
imediatamente antes da Rotunda Arnaldo Dias, inflectindo para a Av. Prof. Dr. Augusto Abreu Lopes, onde 
inicia a descida em trincheira, passando a túnel antes do cruzamento com a Rua Aquilino Ribeiro e voltando 
apenas à superfície na envolvente à estação de metro de Odivelas (Rua José Gomes Monteiro). Este troço 
em túnel visa evitar os constrangimentos induzidos pelo traçado no centro de Odivelas, tanto na fase de 
construção, como posteriormente na fase de exploração do sistema.  

O traçado já em superfície prossegue ao longo da N8, passando marginal à ribeira da Póvoa no centro 
histórico da Póvoa de Sto. Adrião, utilizando o canal da variante à N8 previsto no PDM de Odivelas. 
Imediatamente antes do complexo industrial na zona da Póvoa, o traçado retoma a N8, inflectindo para a 
Av. Infante Dom Pedro em Sto. António dos Cavaleiros, onde aí inicia a descida em trincheira passando 
em túnel sob a rotunda António Gonçalves da Costa e retomando à superfície na Quinta do Almirante. O 
desnivelamento ferroviário proposto nesta zona, visa não condicionar o trânsito rodoviário de acesso e saída 
da A8 para Loures, via Viaduto do Almirante.   

Após a Quinta do Almirante o traçado retoma a N8, inflectindo posteriormente para a Av. Nicolau Breyner 
na envolvente ao Parque Adão Barata, atravessando a A8 e o rio de Loures em viaduto dedicado ao sistema 
Metro Ligeiro, com formação de término na Av. das Descobertas (Infantado).  

Serão estudadas na fase de Estudo Prévio e Estudo de Impacte Ambiental, três implantações de Parque de 
Material e Oficinas ao longo da linha. As áreas de implantação das três soluções de Parque de Material e 
Oficinas são semelhantes, contudo com acessos rodoviários e ferroviários distintos. 

 

2.3 ESTAÇÕES 

Pretende-te que as estações sejam representativas da sua função e simultaneamente por estarem inseridas 
no tecido urbano das cidades, sejam cómodas, atrativas e eficientes, para que o utente usufrua do modo de 
transporte em Metro Ligeiro. Um dos aspetos estruturantes no plano da inserção urbana das estações é a 
convivência do fluxo pedonal, rodoviário e do metro, devendo os novos perfis de rua gerados pela 
intervenção no espaço público, garantir que a zona atravessada e servida pelo sistema Metro Ligeiro, seja 
sempre melhorada, potenciando a requalificação urbana da zona. 

 

 

Fig. 3. Perfil Transversal tipo da estação na R. Alm. Gago Coutinho (N8) 
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A implantação das estações está diretamente condicionada pelo espaço urbano onde se insere, devendo ser 
tidos em consideração os seguintes aspetos, para uma boa integração e funcionamento das mesmas: 

 A estação deverá ser implantada numa zona bem visível; 
 O mais próxima possível dos principais polos de atractividade, devendo ser tanto quanto possível 

equidistante aos vários polos; 
 Garantir boas condições de acessibilidade pedonal na sua envolvente, devendo a circulação dos 

utentes ser o mais fluída possível, com acessos pedonais em zonas visíveis e facilmente 
localizáveis; 

 Garantir a segurança de pessoas e instalações em geral; 
 Atender aos níveis de procura estimados; 
 Privilegiar o conforto do utente. 

 
Tendo em conta que o sistema Metro Ligeiro constitui um dos fatores estruturantes do planeamento do 
território, a implantação das estações da linha de Metro Ligeiro em estudo, atendeu aos condicionalismos 
de implantação no espaço público, definidos pelas autarquias de Loures e Odivelas.  
 

 

Fig. 4. Imagens 3D da estação na R. Alm. Gago Coutinho (N8) 

 
No desenvolvimento dos estudos da linha de Metro Ligeiro de Superfície Loures / Odivelas, consideraram-
se três tipologias de estações: 

 Estações de superfície – estações com configuração estandardizada que se desenvolvem ao ar livre, 
normalmente no mesmo plano da sua envolvente urbana. 

 Estações subterrâneas - estações com um ou mais pisos fechados abaixo do plano de referência 
(superfície). 

 Estações especiais – restantes estações que não se enquadram nas definições anteriores e que quer 
pela sua importância na rede, quer pelo seu enquadramento urbanístico e/ou orográfico, justificam 
a construção em trincheira ou em viaduto, podendo os cais estar ao nível do plano de referência 
(superfície), bem como num plano acima ou abaixo do mesmo.  

Relativamente ao seu dimensionamento, os estudos estão a ser desenvolvidos, considerando um 
comprimento mínimo das plataformas dos cais de 45 m, tomando como referência a exploração do sistema 
sem acoplamento de veículos e uma altura entre o plano base de via (PBV) e o bordo cais de 0,30 m, 
admitindo-se, contudo, o seu rebaixamento, caso se opte por veículos ultra low floor (ULF). 

Sendo as estações espaços de uso intensivo sujeitos a atos de vandalismo pela sua exposição na via pública, 
estão previstos adoptar-se materiais que atendam aos seguintes critérios: 

 Máxima durabilidade e resistência a atos de vandalismo; 
 Comportamento a ações mecânicas e à intempérie; 
 Resistência ao fogo; 
 Facilidade de manutenção e limpeza; 
 Cor e textura dependente da área de aplicação do material. 

Prevê-se nesta fase do estudo (Estudo Prévio) que a linha de Metro Ligeiro de Superfície Loures / Odivelas 
seja servida por 19 estações de diferentes tipologias (13 de superfície, 3 subterrâneas e 3 em trincheira), das 
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quais 8 estarão implantadas no território de Odivelas e 11 no território de Loures, com uma distância média 
entre estações de 600/700 m, que se enquadra na distância entre estações comum para este tipo de sistema 
de transporte.  

 

2.4 SISTEMAS TÉCNICOS E PMO 

Para o funcionamento do sistema em geral, será necessário ao longo da linha de Metro Ligeiro, instalar um 
conjunto muito vasto de equipamentos, fundamentais ao funcionamento do sistema em geral. Existindo 
regras e requisitos para cada um dos sistemas técnicos, há a necessidade de os compatibilizar dentro dos 
espaços disponíveis ao longo da linha, nomeadamente nos troços à superfície, onde para além da 
implantação das estações, é necessário implantar outros equipamentos de suporte ao funcionamento do 
sistema no espaço público, incluindo subestações de tração.  

Para suporte do serviço de transporte, o sistema em estudo será essencialmente constituído pelos seguintes 
sistemas técnicos: 

 Alimentação em média tensão e subestações; 
 Alimentação em baixa tensão – iluminação e força motriz; 
 Telecomunicações; 
 Sistemas eletromecânicos (ascensores, escadas mecânicas, ventilação e bombagem); 
 Sinalização ferroviária e semaforização; 

Para garantir as funções de manutenção de veículos de material circulante, de infraestrutura, de sistemas ou 
equipamentos técnicos e para suporte do serviço de transporte e sua coordenação, está-se a estudar um 
espaço com aproximadamente 4 ha na envolvente à linha de Metro Ligeiro de Superfície Loures / Odivelas, 
para a implantação do complexo do Parque de Material e Oficinas. Estando a implantação deste complexo, 
diretamente condicionada pelo espaço urbano e sua orografia, bem como pelo serviço ferroviário a 
assegurar, serão estudadas em sede de Estudo Prévio e Estudo de Impacte Ambiental, três localizações de 
PMO com áreas de implantação muito aproximadas e com as seguintes funções: 

 Paragem de Serviço; 
 Limpeza interior e exterior; 
 Manutenção do material circulante; 
 Manutenção das instalações fixas; 
 Supervisão de exploração; 
 Serviços. 

Para assegurar as funções acima descritas, será necessário a implementação de vários sistemas e 
equipamentos nos edifícios e espaços que constituem o complexo, de forma a garantir uma articulação 
eficaz entre a exploração do serviço de transporte e todas as tarefas que se desenvolverão no complexo. 

 

3. CONCLUSÃO  

No presente trabalho, apresentou-se a linha de Metro Ligeiro de Superfície que servirá os concelhos de 
Loures e Odivelas, trata-se de uma linha que se encontra em fase de estudo, tendo sido descritas as 
características e os critérios gerais que estão na base do desenvolvimento dos estudos até à fase de Estudo 
Prévio e Estudo de Impacte Ambiental (Diagnóstico e Programa Base / Estudo de Viabilidade). 

A par do desenvolvimento dos estudos da infraestrutura ferroviária a cargo do Metropolitano de Lisboa, os 
municípios de Loures e Odivelas no âmbito do acordo celebrado com o ML, estão a desenvolver os estudos 
de reordenamento urbano e restabelecimentos viários ao longo do espaço canal da linha e da sua envolvente. 

A inserção urbana do novo sistema de transporte em Metro Ligeiro, implicará um tratamento de fachada a 
fachada das ruas onde se insere, com a consequente redefinição dos espaços de circulação pedonal, 
compatibilização das drenagens e desvios das redes de infraestruturas existentes, com eventuais vias 
dedicadas a modos suaves, com a supressão de cruzamentos e/ou semaforização articulada com o modo 
Metro Ligeiro e com um novo reordenamento da circulação rodoviária e de estacionamento. 

O traçado em estudo tem cerca de 13 km, inicia-se no Hospital Beatriz Ângelo, passa pela zona da Ramada, 
faz interface no centro de Odivelas com a linha Amarela da rede do Metropolitano de Lisboa, continua ao 
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longo do eixo Póvoa de Sto. Adrião – Sto. António dos Cavaleiros – Loures e Infantado com término junto 
à zona comercial. As grandes condicionantes topográficas existentes, nomeadamente o grande desnível 
altimétrico de cerca de 100 m entre o Hospital Beatriz Ângelo e o centro de Loures / Infantado, são um dos 
fatores que levaram também à procura de um canal, que além de servir as zonas de maior densidade 
populacional, vencesse ao longo do traçado os grandes desníveis existentes no território, ainda assim com 
necessidade de extensão considerável de túneis.  

A implementação de um sistema de Metro Ligeiro de Superfície num território muito difícil do ponto do 
vista orográfico como o de Loures e Odivelas, constitui um grande desafio em termos de dimensão global 
do projeto, sendo este um aspeto diferenciador, comparando com sistemas similares na Área Metropolitana 
de Lisboa, dado que integra dois tipos de abordagens distintas: traçado de superfície requalificando e 
reabilitando ruas, avenidas e praças; e traçado subterrâneo típico dos sistemas de metro convencionais, onde 
devido às características morfológicas do terreno não é possível a implementação de traçado à superfície. 

Este corredor de Transporte Coletivo em Sítio Próprio, em modo de Metro Ligeiro de Superfície assente 
em canal próprio e segregado, contribuirá para assegurar uma ligação rápida e estruturante nos territórios 
de Loures e Odivelas à principal interface com Lisboa (estação de metro de Odivelas), potenciando 
deslocações interconcelhias e mitigando as fortes assimetrias na repartição modal das viagens, 
nomeadamente nas deslocações para o trabalho.  

As pessoas e as empresas tomam decisões de transporte baseadas em escolhas mais alargadas, as quais têm 
em consideração a acessibilidade, o estilo de vida e a conectividade proporcionada. Aspetos como a 
localização, a conetividade e intermodalidade, o tempo de viagem e o custo dominam a tomada de decisão. 
Naturalmente que a alteração das condições de mobilidade e transporte, induzias pelo Metro Ligeiro de 
Superfície Loures / Odivelas, contribuirá para um reforço ao nível da promoção e qualificação dos polos 
existentes em ambos os concelhos, revitalizando o plano socioeconómico. 

Os investimentos em sistemas de Metro Ligeiro aumentam os padrões de qualidade do espaço público, 
diminuem o congestionamento do tráfego rodoviário através da redução do número de viagens realizadas 
em transporte individual e o correspondente aumento em transporte coletivo, reduzem a poluição ambiental 
e o consumo de combustíveis fósseis, privilegiando assim a mobilidade sustentável e contribuindo para a 
transição climática. O investimento na construção da linha de Metro Ligeiro de Superfície Loures / 
Odivelas, encontra-se inscrito no Plano de Recuperação e Resiliência, e o lançamento do concurso para a 
empreitada de concepção e construção, bem como para a aquisição do material circulante, deverá ocorrer 
no início de 2023, decorrido o procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) e a emissão da 
Declaração de Impacte Ambiental (DIA).  
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