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SUMÁRIO 

 

No presente artigo é feita a descrição do projecto e das obras de aprofundamento do cais e de 
ampliação do Terminal de Contentores de Alcântara. 

O cais de Alcântara-Rocha foi originalmente construído no fim do século XIX com cerca de 
1675 m de comprimento total. No início da década de 80 do século XX foi realizado o avanço 
de 80 m na parte jusante da frente marítima, com o comprimento de 1091 m e o objectivo de 
este cais, designado por cais de Alcântara, vir a ser explorado como terminal de carga geral 
com gruas sobre carris com 4,75 m de bitola. As estruturas destes cais eram constituídas por 
46 caixotões de betão armado justapostos, construídos em doca flutuante e afundados no local 
com enchimento das células com areia. 

Posteriormente, em meados da década de 80, no trecho de montante com 630 m de 
comprimento, foram realizadas as obras necessárias para funcionar como terminal de 
contentores, que consistiram, principalmente, na construção dos caminhos de rolamento de 
pórticos de cais para movimentação de contentores com a bitola de 18 m, e na repavimentação 
superficial. 

De Fevereiro de 1999 até Outubro de 2000 foi feita a ampliação do terminal de Alcântara 
mediante a construção de uma plataforma com 18,5 m de largura e o comprimento de 1091 m, 
que envolveu a execução de uma infra-estrutura com 552 estacas de betão armado 
encastradas no maciço rochoso e de uma super-estrutura com cerca de 25 000 m3 de betão 
armado. 

Foi também efectuado o aprofundamento do leito do rio para a cota de - 13,0 m(ZH), 
envolvendo trabalhos de desmonte, com explosivos, e posterior dragagem e transporte a 
vazadouro, de cerca de 53 000 m3 de rocha. 

Além da complexidade dos trabalhos descritos, era necessário assegurar a continuidade da 
operação do terminal de contentores, o que obrigou a efectuar recepções provisórias de vários 
trechos com sucessivas transferências dos equipamentos de movimentação dos contentores. 

Apesar das dificuldades de uma obra com a complexidade, os requisitos e constrangimentos 
operacionais descritos, a empreitada foi realizada dentro do preço e do prazo previstos pelo 
dono da obra. 

No presente artigo são destacados os principais motivos que estiveram na base deste 
resultado favorável. 
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1. INTRODUÇÃO 

Alcântara-Rocha é uma zona do porto de Lisboa com muito interesse histórico da 
engenharia portuária do país durante o século XX, não apenas no ponto de vista da 
evolução da operação portuária, como também dos tipos estruturais utilizados na 
construção dos muros cais. 

O cais de Alcântara-Rocha foi originalmente construído no final do século XIX, com cerca 
de 1675 m de comprimento total. A figura 1 mostra o tipo de estrutura utilizado no 
projecto original, em que a infra-estrutura é formada, como era habitual na época, por 
caixotões afundados com ar comprimido na câmara inferior, para permitir a execução da 
escavação manual na base da fundação. 

 

Planta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Corte-tipo 
 

Figura 1 – Projecto original das obras realizadas no final do século XIX 

Fonte: Adolpho Loureiro (1907) 
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No início da década de 80 do século XX foi realizado o avanço de 80 m na parte jusante 
da frente marítima, com o comprimento de 1091 m, e o objectivo deste cais, designado 
por cais de Alcântara, era vir a ser explorado como terminal de carga geral com gruas 
sobre carris com 4,75 m de bitola. A infra-estrutura do cais era constituída por 46 
caixotões de betão armado justapostos, construídos em doca flutuante e afundados no 
local com enchimento das células com areia. 

Posteriormente, em meados da década de 80 e no trecho de montante com 630 m de 
comprimento, foram realizadas as obras necessárias para funcionar como terminal de 
contentores, que consistiram, principalmente, na construção dos caminhos de rolamento 
de pórticos de cais para movimentação de contentores, com a bitola de 18 m, e na 
repavimentação superficial. 

De Fevereiro de 1999 até Outubro de 2000 foi feito mais um avanço da frente marítima, 
no mesmo comprimento de 1091 m, agora com 18,5 m de largura. Consistiu na 
construção de uma plataforma assente sobre 552 estacas de betão armado encastradas 
no maciço rochoso. 

Foi também efectuado o aprofundamento do leito do rio para a cota -13,0 m (ZH), 
envolvendo trabalhos de desmonte, com explosivos, e posterior dragagem e transporte a 
vazadouro, de cerca de 53 000 m3 de rocha. 

Com este aprofundamento do cais, a par da ampliação da área de parqueamento, o 
Terminal de Contentores de Lisboa ficou preparado para receber os mais modernos 
navios porta-contentores. 

De 2004 a 2006 a área de parqueamento do terminal de contentores foi repavimentada 
com blocos de betão e equipada com pórticos de parque RTG. 

A figura 2 mostra, com planta e corte, como se encontra actualmente este terminal. 

 
Figura 2 – Terminal de contentores de Alcântara actual 
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2. DESCRIÇÃO DAS OBRAS 

2.1 Aprofundamento 

Numa vasta área da frente marítima o fundo rochoso situava-se pela cota -10,0m (ZH) e 
seria necessário aprofundar para -13,0m (ZH). 

Além disso, colocava-se a hipótese de, no futuro, vir a ser necessário um novo 
aprofundamento nessa área para -14,0m (ZH). 

Por esta razão, procedeu-se ao aprofundamento, onde necessário, de uma vala com o 
fundo a essa cota ao longo da fiada das estacas situada na nova frente do cais conforme 
mostra a figura 3. 

 
Figura 3 – Desmonte de rocha com explosivos 
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O desmonte da rocha basáltica com explosivos, cujo volume foi cerca de 53 000 m3, foi 
realizado durante cerca de 7 meses a partir de batelão conforme ilustram as fotografias 
da figura 4. O controlo das vibrações induzidas em terra pelas explosões foi feito pelo 
LNEC. A realização dos trabalhos foi condicionada e, em determinadas ocasiões, 
restringiu a navegação em área de influência pré-estabelecida com a autoridade 
marítima. A operação do terminal de contentores é que não podia ser afectada. 

 

 

 
Figura 4 – Desmonte submerso de rocha com explosivos 
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2.2 Processo construtivo 

O processo construtivo é ilustrado com os esquemas da figura 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Figura 5 – Processo construtivo - Esquemas
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a) Infra-estrutura 

A infra-estrutura é constituída por 552 estacas de betão armado Ø1,0 m, encastradas 
na parte pouco alterada do maciço rochoso e dispostas segundo três alinhamentos. 
Enquanto que as estacas dos dois alinhamentos do lado do rio (A e B) foram 
construídas a partir de batelão, as do alinhamento do lado de terra (C) foram 
construídas a partir da superfície do cais existente. A ocorrência de correntes de maré 
com velocidades elevadas, requereu a execução de atirantamentos dos tubos molde 
metálicos conforme se observa na figura 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6 – Execução das estacas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Super-estrutura 

A super-estrutura é formada por uma espessa laje frontal, assente sobre as fiadas A e 
B e uma viga, próxima do cais existente, assente sobre a fiada C. 

Na construção destes elementos estruturais principais do tabuleiro foi utilizada a 
plataforma metálica que mostra a fotografia da figura 7. 
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Figura 7 – Plataforma metálica 

A ligação entre aqueles elementos longitudinais é feita com vigas transversais pré-
fabricadas e com pré-lajes. Finalmente é feita a betonagem in situ da superfície do 
tabuleiro. 

Na super-estrutura do cais foram utilizados 25 000 m3 de betão armado. 

A fotografia da figura 8 ilustra a sequência da execução. 

 

 
Figura 8 – Vista geral da construção 

 

3. A OPERAÇÃO DO TERMINAL DE CONTENTORES DURANTE AS OBRAS 

Além da complexidade dos trabalhos descritos no número anterior, era necessário 
assegurar a continuidade da operação do terminal de contentores, o que obrigou a 
efectuar recepções provisórias de vários trechos, com sucessivas transferências do 
estaleiro de construção do empreiteiro e dos equipamentos de movimentação dos 
contentores conforme mostra a figura 9. 
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Figura 9 – Sequência das situações no decurso da obra 
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As fotografias da figura 10 mostram uma dessas situações intermédias e o terminal a 
operar depois da conclusão das obras. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 – Operação do TCA durante uma situação intermédia e após a conclusão da obra 

 

4. DA CONCEPÇÃO E PROJECTO À EXECUÇÃO DA EMPREITADA 

É importante destacar que, apesar de todas as dificuldades inerentes a uma obra com a 
complexidade, os requisitos e constrangimentos descritos anteriormente, a empreitada 
foi realizada dentro do preço e do prazo previstos pelo dono da obra. O preço contratual 
da obra era de 3 066 967 contos e o preço final foi de 3 013 000 contos (≅ 15 milhões de 
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euros). O prazo global contratual era de 17 meses e o prazo final foi de 21 meses; este 
era contudo, o prazo máximo estabelecido no programa do concurso. 

Os principais motivos que estiveram na base deste resultado foram, sumariamente, os 
seguintes: 

i) O programa do concurso, o projecto e o caderno de encargos estabeleciam, de forma 
indicativa mas precisa, a sequência construtiva dos vários trechos que o dono da obra 
considerava compatível, quer com o processo construtivo quer com a 
operacionalidade do TCA e da APL durante a construção, o que permitiu aos 
concorrentes apresentarem nas suas propostas planos de trabalhos ajustados aos 
requisitos. 

ii) O projecto base posto a concurso e demais condições do caderno de encargos foram 
suficientemente detalhados e precisos para os concorrentes poderem apresentar 
propostas de preço bastante firmes. 

A informação que havia sobre as condições locais era a suficiente, salvo no que dizia 
respeito ao grau de alteração na superfície da formação rochosa. As bases das 
estacas teriam que ficar devidamente encastradas na parte da formação rochosa 
pouco alterada. Este aspecto, que só era possível de caracterizar no decurso da obra, 
é que acabou por motivar o atraso verificado relativamente ao prazo contratual. 

iii) A permanente boa articulação e o empenhamento entre as várias entidades 
envolvidas na construção, dono da obra, concessionário do TCA, projectista, 
fiscalização e empreiteiro permitiu ir avançando satisfatoriamente com as obras 
enfrentando as diversas dificuldades e os constrangimentos que iam surgindo. 
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