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6 PREVISÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTES AMBIENTAIS 
 

6.11 ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS 
 

6.11.1 Metodologia 
 

A abordagem metodológica adoptada pretende identificar, descrever e avaliar os impactes 

sócio-económicos resultantes da construção e exploração do troço da Linha de Alta 

Velocidade em estudo.  

 

Estes impactes foram identificados, por um lado, a partir da análise dos estudos de 

caracterização sócio-económica realizados no âmbito do presente Estudo de Impacte 

Ambiental, bem como das memórias descritivas e outros elementos que integram o Estudo 

Prévio.  
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A análise das caracterizações realizadas noutros descritores, em particular na Geologia e 

Geomorfologia, nos Recursos Hídricos Superficiais, no Uso do Solo, no Ruído e Vibrações e 

no Ordenamento do Território, foi também relevante para a identificação e avaliação de 

impactes na sua perspectiva social e económica, recorrendo-se em alguns casos a 

indicadores utilizados por estes descritores para avaliar de forma quantitativa a magnitude 

de determinados impactes sócio-económicos. 

 

Procedeu-se ainda à análise dos resultados de diversos estudos realizados para a RAVE 

por outras entidades, em que foram avaliados vários impactes sócio-económicos que são 

esperados, decorrentes da construção e exploração da rede portuguesa de linhas 

ferroviárias de alta velocidade. Foram também analisados diversos estudos publicados 

sobre os impactes sociais, económicos e urbanísticos das redes de alta velocidade 

ferroviária, observados em países onde estas redes já estão implementadas. 

 

Foram assim identificados, descritos e avaliados impactes cuja ocorrência é prevista na fase 

de construção e/ou na fase de exploração – sendo que grande parte dos impactes 

verificados na fase de construção têm carácter permanente, ou seja, prolongam-se pela fase 

de exploração.  

 

Os impactes identificados foram agrupados pelos seguintes domínios: 

 

Impactes na fase de construção 

 

- Impactes decorrentes das alterações na estrutura da população residente; 

- Consequências sociais da expropriação dos terrenos necessários para a construção da 

linha; 

- Impactes urbanísticos; 

- Impactes da construção da Rede de Alta Velocidade no Produto Interno Bruto e no 

emprego; 

- Impactes decorrentes da afectação de espaços de desenvolvimento de actividades 

económicas; 

- Impactes decorrentes da afectação de equipamentos públicos; 

- Impactes decorrentes da afectação das redes de infra-estruturas; 

- Impactes decorrentes da afectação das redes de acessibilidades. 
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Impactes na fase de exploração 

 

- Impactes no desenvolvimento económico regional; 

- Impactes decorrentes das transferências modais e indução de passageiros; 

- Impactes decorrentes da potenciação da mobilidade nacional e europeia; 

- Impactes urbanísticos. 

 

Os critérios utilizados para a avaliação de impactes, designadamente quanto à sua 

natureza, incidência, duração, probabilidade de ocorrência, dimensão espacial e 

reversibilidade, são os definidos na metodologia geral de previsão e avaliação de impactes. 

Dada a tipologia muito diversa de impactes sócio-económicos identificados, os critérios para 

a definição da magnitude dos impactes são descritos na avaliação de cada domínio de 

impactes. 

 

No final do subcapítulo, é apresentado um quadro síntese, por sub-troço e alternativa, com 

os impactes identificados, a sua descrição, localização e avaliação. Neste quadro, é também 

avaliado o significado global de cada impacte, com e sem medidas minimizadoras, ou 

potenciadoras, do impacte. 

 

Para a classificação do significado global dos impactes, com e sem medidas de 

minimização / valorização, foram adoptados os critérios apresentados no quadro seguinte, 

em que a ordem dos vários tipos de impactes apresentados corresponde a um exercício 

preliminar de hierarquização, partindo dos impactes considerados positivos mais 

significativos até aos impactes considerados negativos mais significativos. 
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Quadro 6.11.1 - Critérios de classificação do significado dos impactes 

Impactes 
Critérios de classificação do significado sem 

medidas minimizadoras / potenciadoras 
Critérios de classificação do significado com 

medidas minimizadoras / potenciadoras 

Crescimento do PIB e 

do Emprego 

Considera-se que o significado do impacte é 

idêntico, com ou sem a implementação de 

medidas potenciadoras. 

Os impactes previstos são globalmente 

considerados positivos muito significativos 

(+++). 

Robustecimento e 

diversificação da base 

económica regional 

Considera-se que o significado do impacte é 

idêntico, com ou sem a implementação de 

medidas potenciadoras. 

Os impactes previstos são globalmente 

considerados positivos muito significativos 

(+++). 

Reforço da 

competitividade regional 

Considera-se que o significado do impacte é 

idêntico, com ou sem a implementação de 

medidas potenciadoras. 

Os impactes previstos são globalmente 

considerados positivos muito significativos 

(+++). 

Afirmação do eixo-

urbano Leiria-Marinha 

Grande no sistema 

urbano nacional e 

europeu 

Considera-se que o significado do impacte é 

idêntico, com ou sem a implementação de 

medidas potenciadoras. 

Os impactes previstos são globalmente 

considerados positivos muito significativos 

(+++). 

Atracção de 

investimentos, privados 

e públicos, para a 

proximidade da estação 

de AV 

Considera-se que o significado do impacte é 

idêntico, com ou sem a implementação de 

medidas potenciadoras. 

Os impactes previstos são globalmente 

considerados positivos muito significativos 

(+++). 

Redução da 

sinistralidade rodoviária 

Considera-se que o significado do impacte é 

idêntico, com ou sem a implementação de 

medidas potenciadoras. 

Os impactes previstos são globalmente 

considerados positivos muito significativos 

(+++). 

Diminuição dos tempos 

de ligação entre as 

cidades servidas por 

estações 

Considera-se que o significado do impacte é 

idêntico, com ou sem a implementação de 

medidas potenciadoras. 

Os impactes previstos são globalmente 

considerados positivos muito significativos 

(+++). 

Benefícios em tempo 

Considera-se que o significado do impacte é 

idêntico, com ou sem a implementação de 

medidas potenciadoras. 

Os impactes previstos são globalmente 

considerados positivos muito significativos 

(+++). 

Potenciação do 

crescimento urbano na 

proximidade da estação 

de AV 

Os impactes previstos são globalmente 

considerados positivos significativos (++). 

Os impactes previstos são globalmente 

considerados positivos muito significativos 

(+++). 

Oportunidades de 

negócio para o pequeno 

comércio e serviços 

Considera-se que o significado do impacte é 

idêntico, com ou sem a implementação de 

medidas potenciadoras. 

Os impactes previstos são globalmente 

considerados positivos pouco significativos (+). 

Conflitos sociais entre 

os trabalhadores e as 

comunidades locais 

Considera-se que o significado do impacte é 

idêntico, com ou sem a implementação de 

medidas minimizadoras. 

Os impactes previstos são globalmente 

considerados negativos pouco significativos (-). 

Sobrecarga de serviços 

públicos ou de 

equipamentos sociais 

Considera-se que o significado do impacte é 

idêntico, com ou sem a implementação de 

medidas minimizadoras. 

Os impactes previstos são globalmente 

considerados negativos pouco significativos (-). 
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Impactes 
Critérios de classificação do significado sem 

medidas minimizadoras / potenciadoras 
Critérios de classificação do significado com 

medidas minimizadoras / potenciadoras 

Consequências sociais 

das expropriações de 

terrenos 

Os impactes previstos são globalmente 

considerados negativos significativos (--). 

Os impactes previstos são globalmente 

considerados negativos pouco significativos (-). 

Afectação de 

equipamentos 

desportivos 

Considera-se que o significado do impacte é 

idêntico, com ou sem a implementação de 

medidas minimizadoras. 

Os impactes previstos são globalmente 

considerados negativos pouco significativos (-). 

Afectação de 

equipamentos de ensino 

e outros equipamentos 

para a infância e 

juventude 

O significado do impacte é negativo e 

proporcional à sua magnitude: magnitude 

elevada ou média = negativo significativo (--); 

magnitude reduzida = negativo pouco 

significativo (-). 

Os impactes de magnitude elevada ou média e 

de ocorrência certa ou provável, são 

classificados de negativos significativos (--). 

Os restantes impactes previstos são 

globalmente considerados negativos pouco 

significativos (-). 

Afectação de 

equipamentos para a 

terceira idade 

Os impactes de magnitude elevada são 

classificados de negativos significativos (--). Os 

restantes impactes são globalmente 

considerados negativos pouco significativos (-). 

Os impactes previstos são globalmente 

considerados negativos pouco significativos (-). 

Afectação directa das 

redes de acessibilidades 

O significado do impacte é negativo e 

proporcional à sua magnitude: magnitude 

elevada = negativo muito significativo (---); 

magnitude média = negativo significativo (--); 

magnitude reduzida = negativo pouco 

significativo (-) 

Os impactes previstos são globalmente 

considerados negativos pouco significativos (-). 

Afectação das redes de 

infra-estruturas 

O significado do impacte é negativo e 

proporcional à sua magnitude: magnitude 

elevada = negativo muito significativo (---); 

magnitude média = negativo significativo (--); 

magnitude reduzida = negativo pouco 

significativo (-). 

Os impactes de magnitude elevada ou média e 

de ocorrência certa ou provável, são 

classificados de negativos significativos (--). 

Os restantes impactes previstos são 

globalmente considerados negativos pouco 

significativos (-). 

Efeito de barreira 

Atendendo à previsibilidade de ocorrência de 

impactes residuais, considera-se que o 

significado do impacte é idêntico, com ou sem a 

implementação de medidas minimizadoras. 

O significado do impacte é negativo e 

proporcional à sua magnitude: magnitude 

elevada = negativo muito significativo (---); 

magnitude média = negativo significativo (--); 

magnitude reduzida = negativo pouco 

significativo (-). 

Afectação de recursos 

geológicos de interesse 

económico 

Atendendo a que estes impactes não são 

minimizáveis, considera-se que o significado do 

impacte é idêntico. 

O significado do impacte é negativo e 

proporcional à sua magnitude: magnitude 

elevada = negativo muito significativo (---); 

magnitude média ou reduzida = negativo 

significativo (--). 

Demolição de 

habitações / 

condicionamento da 

qualidade de vida em 

habitações localizadas a 

menos de 40 m da LAV 

Atendendo à previsibilidade de ocorrência de 

impactes residuais, considera-se que o 

significado do impacte é idêntico, com ou sem a 

implementação de medidas minimizadoras. 

O significado do impacte é negativo e 

proporcional à sua magnitude: magnitude 

elevada = negativo muito significativo (---); 

magnitude média = negativo significativo (--); 

magnitude reduzida = negativo pouco 

significativo (-). 
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Impactes 
Critérios de classificação do significado sem 

medidas minimizadoras / potenciadoras 
Critérios de classificação do significado com 

medidas minimizadoras / potenciadoras 

Afectação de espaços 

de desenvolvimento de 

actividades económicas 

Atendendo à previsível ocorrência de impactes 

residuais, considera-se que o significado do 

impacte é idêntico, com ou sem a 

implementação de medidas minimizadoras. 

Áreas com uso agrícola e agro-florestal: os 

impactes previstos são globalmente 

considerados negativos pouco significativos (-); 

Afectação de agro-pecuárias e floriculturas: os 

impactes previstos são globalmente 

considerados negativos pouco significativos (-); 

Afectação de unidades industriais e áreas de 

desenvolvimento de actividades económicas: os 

impactes de ocorrência certa ou provável são 

considerados negativos e de significado 

proporcional à sua magnitude: magnitude 

elevada = negativo muito significativo (---); 

magnitude média = negativo significativo (--); 

magnitude reduzida = negativo pouco 

significativo (-); nas restantes situações, os 

impactes são considerados negativos pouco 

significativos (-); 

Afectação de armazéns: os impactes previstos 

são globalmente considerados negativos pouco 

significativos (-); 

Afectação de espaços projectados para a 

instalação de áreas de desenvolvimento de 

actividades económicas: os impactes de 

magnitude elevada e ocorrência certa são 

considerados negativos significativos (--); os 

restantes impactes são globalmente 

considerados negativos pouco significativos (-). 

 

 

6.11.2 Impactes na fase de construção 
 

6.11.2.1 Impactes decorrentes das alterações na estrutura da população residente  

 

O afluxo de centenas de trabalhadores às frentes de trabalho implicará um crescimento 

significativo da população residente na área de estudo durante o período de realização das 

obras de construção da LAV, que será protagonizado maioritariamente por indivíduos do 

género masculino e em idade activa.  

 

Estas alterações temporárias na estrutura da população residente ocorrerão durante a fase 

de construção e, de um modo geral, ao longo de toda a extensão do empreendimento, 

traduzindo-se em impactes de natureza positiva e negativa. 
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Por um lado, este afluxo de população suscitará algumas oportunidades de negócio para o 

pequeno comércio e serviços nos aglomerados urbanos localizados na proximidade dos 

estaleiros. Este impacte é considerado positivo, indirecto, de magnitude reduzida, 
temporário, provável, de dimensão local e reversível. 
 

Contudo, o crescimento súbito da população residente poderá causar alguns impactes 

negativos resultantes da sobrecarga de serviços públicos ou de equipamentos sociais, ou de 

eventuais conflitos resultantes da convivência entre os trabalhadores e as comunidades 

locais. Estes impactes são classificados como de natureza negativa, de incidência 
indirecta, de magnitude reduzida, de duração temporária, a sua ocorrência é incerta, 

têm uma dimensão espacial local e são reversíveis. 

 

 

6.11.2.2 Impactes urbanísticos 

 

A implantação dos corredores de alta velocidade irá afectar directa e indirectamente 

edifícios com função residencial localizados na proximidade da linha. A construção da linha-

férrea implicará a demolição da maioria dos edifícios localizados até 40 metros da via-férrea, 

nas situações em que a interferência se faz em aterro ou escavação, e condicionará a 

qualidade de vida nas habitações localizadas sob viadutos e junto à entrada de túneis. 

 

A afectação directa de edifícios de habitação tem implicações a diversos níveis. Por um 

lado, a perda do valor patrimonial dos edifícios implica, à partida, um elevado prejuízo para 

os proprietários dos edifícios afectados. Contudo, este prejuízo é minimizável através das 

compensações pecuniárias derivadas do processo de expropriação. 

 

No entanto, os transtornos implícitos à mudança do local de residência, designadamente a 

alteração súbita dos projectos de vida, a quebra dos laços de vizinhança e a perda do valor 

afectivo dos edifícios, serão impactes que as indemnizações financeiras não irão minimizar, 

constituindo porventura os mais significativos para as populações afectadas. 

 

Quando a proximidade à LAV não implica necessariamente a destruição dos edifícios, como 

pode ocorrer nas interferências em viaduto e de proximidade à entrada de túneis, a 

qualidade de vida dos residentes será colocada em causa pelo aumento dos níveis de ruído, 
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vibrações e risco, e ainda pela degradação paisagística. É possível que estas situações 

conduzam a uma desvalorização das propriedades e, eventualmente, provoquem mudanças 

de residência. 

 

Por fim, devem ainda ser considerados os impactes decorrentes da inviabilização de 

actividades económicas que se desenvolvam em edifícios com função residencial afectados. 

Efectivamente, embora não tenha sido possível realizar um levantamento funcional 

exaustivo da área de estudo, estima-se que uma parte significativa dos edifícios com função 

residencial potencialmente afectados pela LAV acumula outras funções, nomeadamente de 

comércio ou serviços. 

 

Considera-se por isto que os impactes decorrentes da afectação directa de habitações se 

tratam de impactes de natureza negativa, de incidência directa e indirecta, de duração 
permanente, de ocorrência certa, com dimensão espacial local e irreversíveis. A 

magnitude do impacte causado por cada alternativa será avaliada consoante o número de 

edifícios afectados, considerando-se como critério que menos de 20 habitações afectadas 

constitui um impacte de magnitude reduzida, entre 20 e 60 habitações afectadas constitui 

um impacte de magnitude média, e mais de 60 habitações afectadas constitui um impacte 

de magnitude elevada. 

 

No Anexo 6.11.1 são identificadas as interferências de cada alternativa da LAV com edifícios 

com funções residenciais, sendo quantificado o número de “habitações” localizadas a menos 

de 40 metros da linha-férrea, independentemente da interferência ocorrer em aterro, 

escavação ou viaduto, incluindo-se também os edifícios localizados junto à entrada de 

túneis. Estes valores foram obtidos a partir da contagem dos edifícios em fotografia aérea, 

pelo que deve ser admitida uma margem de erro resultante do exercício de 

fotointerpretação. Considera-se, no entanto, que os valores apresentados são efectivamente 

representativos da realidade observada. Nas situações em que surgiram dúvidas maiores 

quanto à função residencial dos edifícios afectados, estes foram apenas designados como 

“edifícios”. 

 

No Quadro 6.11.2 é apresentada uma síntese dos resultados apresentados no Anexo 

6.11.1, por alternativa, com o número de edifícios afectados (localizados a menos de 40 

metros da LAV), a tipologia de uso predominante (habitação ou misto 

habitação/comércio/serviços) e a avaliação da magnitude dos impactes esperados. 
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Quadro 6.11.2 - Número de edifícios afectados por alternativa e magnitude dos impactes 

Alternativa 
Número de edifícios 

afectados 
Magnitude do 

impacte 
Tipologia de uso 

predominante 

SA 87 Elevado Habitação 

SB 109 Elevado Habitação 

SC 54 Médio Misto 

SD 76 Elevado Misto 

SE 36 Médio Misto 

SF 58 Médio Misto 

LA 14 Reduzido Habitação 

LB 5 Reduzido Misto 

LC 27 Médio Habitação 

LD 12 Reduzido Habitação 

LE 13 Reduzido Misto 

LF 6 Reduzido Misto 

NA 77 Elevado Misto 

NB 81 Elevado Misto 

NC 92 Elevado Misto 

ND 96 Elevado Misto 

NE 187 Elevado Misto 

NF 161 Elevado Misto 

 

Outros impactes esperados são os decorrentes do efeito de barreira, ou seja, a divisão de 

um espaço e a interrupção dos fluxos sociais e económicos que nele se desenvolvem pela 

introdução de uma barreira física.  

 

Para a definição do âmbito de avaliação destes impactes, é importante, em primeiro lugar, 

recordar os elementos apresentados no Estudo Prévio sobre o restabelecimento de 

caminhos rurais e vias locais/urbanas, já referidos na avaliação dos impactes sobre as redes 

de acessibilidades principais. No Volume 6 do Estudo Prévio, relativo aos 

Restabelecimentos, Interfaces e Caminhos Paralelos, é explicitado o seguinte: 

“As Estradas e Caminhos Municipais e outras vias locais/urbanas, de uma forma geral, também serão 
restabelecidas. No entanto em zonas urbanas ou com edificações dispersas onde se verifica um número 
considerável de intersecções, apenas algumas vias serão restabelecidas, mantendo-se funcional a rede 
viária existente, à custa, sempre que possível, da redefinição das circulações nas vias transversais 
existentes, bem como a Caminhos Paralelos que permitirão a ligação entre as vias restabelecidas e as 
não restabelecidas. 
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No que diz respeito à rede de Caminhos Rurais apenas alguns serão restabelecidos, prevendo-se a 
localização de pelo menos um restabelecimento por quilómetro de desenvolvimento da LAV. Este tipo de 
restabelecimentos interligará também com a rede de Caminhos Paralelos que assegurará as ligações 
com vias não restabelecidas e permitirá a acessibilidade a parcelas adjacentes à LAV que possam ficar 
sem acessos directos em resultado da implantação da infra-estrutura ferroviária. 

Ao longo de toda a via, mesmo quando não haja necessidade de prever acessos a parcelas marginais ou 
de dar continuidade a restabelecimentos, paralelamente à LAV, existirá sempre ao longo de todo o 
traçado um Caminho Paralelo de um dos lados da linha destinado a assegurar as acessibilidades à via-
férrea em caso de emergência ou para trabalhos de manutenção”. 

 

Tendo em consideração o exposto, não é esperado um efeito de barreira significativo fora 

dos espaços urbanos, uma vez que o número de restabelecimentos de caminhos rurais 

previsto continuará a permitir o desenvolvimento dos fluxos sociais e económicos existentes 

antes da construção da LAV.  

 

Nas áreas urbanizadas, apesar de serem restabelecidas as principais vias urbanas, 

continuará a verificar-se um efeito de barreira significativo, decorrente do corte de ruas e de 

outras vias, das interrupções na rede de caminhos pedonais ou da divisão de áreas 

residenciais e, consequentemente, da quebra de laços de vizinhança. Mesmo em situações 

em que a linha-férrea não divide fisicamente o espaço, nomeadamente quando atravessa os 

espaços urbanos em viaduto, passa a constituir uma barreira visual, que altera a percepção 

dos espaços de vivência, constituindo na prática uma outra forma de divisão espacial – de 

“fronteira” – que também não deve ser descurada. 

 

Considera-se assim os impactes decorrentes do efeito de barreira introduzido pela 

construção da LAV como negativos, directos, permanentes, certos, de dimensão 
espacial local e irreversíveis. 

 

Para determinar a sua magnitude com maior rigor, optou-se pela utilização de um indicador 

do domínio do Ordenamento do Território, por se considerar ser o mais apropriado para 

determinar a extensão das barreiras que cada sub-eixo e alternativa irá criar nos espaços 

urbanos atravessados pela LAV. Recorreu-se assim ao indicador Extensão de espaço 

urbano atravessado, assim classificado nos Planos Directores Municipais e harmonizado de 

acordo com a metodologia adoptada no âmbito do descritor Ordenamento do Território. 
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Quadro 6.11.3 - Extensão de Espaço Urbano atravessado por sub-eixo 

Eixo / sub-eixo 
Extensão de Espaço 

Urbano atravessado (m) 
 

Eixo / sub-eixo 
Extensão de Espaço 

Urbano atravessado (m) 

1.1.2 -  2.2.4 3.774 

1.1.3 -  2.3.1 113 

1.1.4 1.389  2.3.2 1.129 

1.2.1 -  2.4.1 90 

1.2.2 121  2.4.2 - 

1.3.1 642  2.5.1 831 

1.3.2 463  2.5.2 96 

1.5 305  2.5.3A 937 

2.1.1 171  2.5.3B 1.193 

2.1.2 -  2.5.3C 1.092 

2.1.3 138  2.7 1.525 

2.1.4 707  2.8.1 - 

2.1.5 282  2.8.2 - 

2.1.6 671  2.9 174 

2.2.1 171  2.10 29 

2.2.2 539  2.11 121 

2.2.3 1.141    

 

De modo a estabelecer um critério para a avaliação da magnitude dos impactes, analisou-se 

a distribuição dos valores da extensão de Espaço Urbano atravessado por alternativas num 

diagrama de dispersão e repartiu-se a sua distribuição em três classes. Até 750 m de 

Espaço Urbano atravessado considerou-se ser um impacte de magnitude reduzida. De 750 

m a 2.000 m de Espaço Urbano atravessado considerou-se o impacte de magnitude média. 

Quando a extensão de Espaço Urbano atravessado é superior a 2.000 m, o impacte foi 

classificado como de magnitude elevada. O quadro seguinte apresenta o resultado desta 

avaliação: 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
 

 

 
LIGAÇÃO FERROVIÁRIA DE ALTA VELOCIDADE ENTRE LISBOA E PORTO. TROÇO ALENQUER / POMBAL – LOTE C1 

ESTUDO PRÉVIO – Volume 17 – Estudo de Impacte Ambiental – Relatório (Tomo 4/4) 
Doc N.º 02-EM-C00000000-00-RSTD001-0C – REVISÃO C – 30 de Março de 2007 

6.466 

 
Quadro 6.11.4 - Extensão de Espaço Urbano atravessado por alternativa e magnitude dos impactes 

Alternativa Extensão de Espaço Urbano atravessado (m) Magnitude do impacte 

SA 1.389 Média 

SB 1.510 Média 

SC 1.105 Média 

SD 1.226 Média 

SE 947 Média 

SF 1.068 Média 

LA 171 Reduzida 

LB 29 Reduzida 

LC 710 Reduzida 

LD 284 Reduzida 

LE 0 Nulo 

LF 174 Reduzida 

NA 2.786 Elevada 

NB 2.921 Elevada 

NC 3.604 Elevada 

ND 3.739 Elevada 

NE 5.942 Elevada 

NF 5.930 Elevada 

 

Relativamente aos impactes decorrentes da afectação directa de habitações e do efeito de 

barreira, destaca-se o seguinte conjunto de situações: 

 

- As alternativas NE e NF apresentam claramente a maior extensão de Espaço Urbano 

atravessado e o maior número de edifícios afectados. Estas alternativas são as que mais 

se aproximam dos arredores de Leiria, sendo de realçar o impacte muito negativo que 

produzirão no lugar de Bidoeira de Cima (Leiria); 

- Os sub-eixos 1.1.4 (alternativas SA e SB), 1.3.1 (alternativas SC, SD, SE e SF) e 1.3.2 

(alternativas SC e SD) afectam extensões significativas de Espaço Urbano nas 

freguesias da Benedita e Turquel (Alcobaça), onde o efeito de barreira é potenciado pela 

extensão do povoamento disperso e pela dependência sócio-económica da EN1. 

Acresce que o sub-eixo 1.1.4 irá ainda afectar indirectamente o condomínio Vilas das 

Roseiras; 

- O sub-eixo 2.7 (alternativas NC e ND) afecta uma extensão de 1.525m de Espaço 

Urbano, grande parte dos quais nos arredores de Maceira (Leiria). Entre Telheiro 
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(Maceira) e a Marinha Grande, o efeito de barreira é cumulativo com o que já foi gerado 

pela A8; 

- Os sub-eixos 2.2.2 (alternativa LC), 2.2.3 (alternativa NE) e 2.3.2 (alternativa NF) têm 

afectações significativas de habitações e espaço urbano nas freguesias de Pedreiras 

(Porto de Mós) Aljubarrota-Prazeres e Aljubarrota-S.Vicente (Alcobaça); 

- Os sub-eixos 2.5.3A, 2.5.3B e 2.5.3C (alternativas NA, NB, NC, ND, NE e NF) têm 

impactes substanciais ao nível do efeito de barreira nas freguesias de Pombal e 

Almagreira, no concelho de Pombal.  

 

 

6.11.2.3 Consequências sociais da expropriação dos terrenos necessários para a 

construção da linha 

 

Outro tipo de impactes cuja ocorrência é esperada na fase de construção está relacionado 

com as consequências sociais da expropriação dos terrenos que serão ocupados pela infra-

estrutura ferroviária e respectiva zona de defesa.  

 

Apesar de serem indemnizados do valor patrimonial das suas propriedades, urbanas ou 

rústicas, é possível que muitos proprietários se sintam lesados relativamente ao valor 

afectivo que lhes atribuem. Para além de que, a expropriação obrigará a alterações mais ou 

menos substanciais nos seus planos de vida, o que dependerá da possibilidade de 

manterem as suas relações sociais e/ou os seus meios de rendimento noutro lugar. Estas 

situações poderão ser tanto mais gravosas em casos nos quais não exista direito a 

indemnização, devido às relações de usufruto / propriedade existentes. 

 

Não é possível fazer nesta fase qualquer identificação de locais onde estes efeitos se 

sentirão, mas assume-se que possam ocorrer em qualquer propriedade que seja 

expropriada, pelo que se considera tratar de um impacte não-localizável.  

 

Da mesma forma, também não é possível prever quantas pessoas sofrerão este impacte, ou 

estimar um “grau de intensidade” do impacte previsto. No entanto, assumindo que serão 

implementadas medidas de minimização apropriadas, designadamente o pagamento de 

compensações pecuniárias justas e adequadas perante os valores de mercado, e que não 

descurem também os valores sociais e pessoais/afectivos em questão, poderão criar-se 

condições para limitar substancialmente o número de pessoas que se sentirão lesadas. 
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Tendo isto em consideração, classifica-se este impacte como de natureza negativa, de 

incidência directa e indirecta, de magnitude reduzida, permanente, incerto, de 

dimensão espacial local e irreversível. 
 

 

6.11.2.4 Impactes da construção da Rede de Alta Velocidade no Produto Interno Bruto 

e no Emprego 

 

Face ao contexto de crise económica que Portugal tem enfrentado desde finais da década 

de 90, é esperado um impacte positivo muito significativo na economia nacional resultante 

da construção da Rede de Alta Velocidade, que decorrerá de um aumento previsto do 

Produto Interno Bruto e de uma diminuição da Taxa de Desemprego. 

Segundo o estudo “Consequências económicas do investimento na construção da Rede de 

Alta Velocidade” elaborado para a RAVE pelo Centro de Estudos Aplicados da Universidade 

Católica Portuguesa, “a construção da RAV foi analisada como um projecto incremental relativamente à 

situação económica portuguesa de 2000, independentemente de outros projectos, alternativos ou não. As 

estimativas obtidas são sensíveis à estrutura da actividade económica dos anos recentes, no que diz respeito à 

estrutura de custos, à formação e utilização do rendimento nacional e, finalmente, à composição da oferta 

interna”. 

 

Assim, este estudo prevê que “os efeitos da construção da RAV na actividade económica fazem-se sentir 

sobretudo entre o 5º e o 8º ano do projecto. No seu pico, que ocorrerá no 7º ano, implicará um aumento do PIB 

de 1,6% e de 2,0% no emprego, relativamente aos níveis de 2005”. 
 

São ainda previstos efeitos do investimento na RAV na tributação de impostos directos (IRS, 

IRC e outros) na ordem dos 497 milhões de Euros e de impostos indirectos (IVA, ISP, IA, 

Tabaco, Selo e outros) na ordem dos 1.045 milhões de Euros1. 

 

O mesmo estudo conclui também que “os ramos de actividade em que estes efeitos são maiores, são os 

da construção, da produção de máquinas e equipamento eléctrico e de serviços – imobiliários, financeiros e 

prestados às empresas. Globalmente o projecto tem interesse para um conjunto mais amplo de actividades”. 

Acresce que “evidenciam-se as consequências do projecto em mercados, como a construção, onde existe, 

                                                      
1 Os valores apresentados são estimativas provisórias, baseadas nas taxas médias de tributação directa e indirecta em 2000., 
com uma taxa de actualização anual igual a 5% e a preços de 2005. Fonte: Centro de Estudos Aplicados da Universidade 
Católica Portuguesa – “Consequências económicas do investimento na construção da Rede de Alta Velocidade” 
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actualmente, excesso de capacidade instalada e algum desemprego. A construção da RAV pode contribuir para 

aumentar a utilização da capacidade existente em mercados como este”. 

 

Estas conclusões são reforçadas pelos resultados de um outro estudo sobre o “Potencial de 

participação da indústria nacional na Rede de Alta Velocidade”, produzido para a RAVE pela 

In Out Global / ISCTE, em que foi estimado um potencial de participação nacional superior a 

90% em todas as componentes de obra civil (plataforma a céu aberto, passagens 

desniveladas, obras de arte, estações) e superior a 60% na maior parte das componentes 

de construção da infra-estrutura ferroviária, que chega a ser igual ou superior a 90% nas 

componentes de caneletes e estaleiros centrais e logística. O mesmo estudo estima ainda 

um potencial de participação nacional médio – alto (>30%) nos sistemas de comunicação e 

sinalização. 

 

A participação nacional trará vantagens acrescidas para estes sectores, designadamente 

acelerar a reestruturação do sector da construção civil e obras públicas, ampliar a 

capacidade produtiva de balastro, travessas e outros materiais, reforçar a capacidade 

produtiva e exportadora de sistemas de comunicação e sinalização e reforçar a 

competitividade das grandes empresas de construção civil e obras públicas, dos 

empreiteiros ferroviários e das indústrias ligadas aos sistemas de comunicação e 

sinalização. Esta participação constitui ainda uma oportunidade para o desenvolvimento e 

reforço de competências da indústria nacional num nicho global de alta tecnologia. 

 

Para além de um aumento do emprego, é também esperado um aumento significativo do 

VAB em vários ramos de actividade, como é demonstrado no quadro seguinte: 
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Quadro 6.11.5 - Efeitos do investimento na RAV no VAB e emprego total e dos principais ramos de 

actividade, em termos acumulados 

VAB Emprego 
Ramos de actividade Milhões de Euros, preços de 

2005 
Milhares de trabalhadores em 

TETC 

Construção 1.881 179 

Serviços às empresas 516 26 

Minerais não metálicos 383 21 

Serviços de intermediação financeira 269 4 

Outros serviços 231 14 

Serviços imobiliários 210 1 

Efeito total considerando os 

restantes sectores 
5.004 357 

Nota: Taxa de actualização anual igual a 5%; Emprego medido em “Trabalho Equivalente a Tempo Completo”  

Fonte: Centro de Estudos Aplicados da Universidade Católica Portuguesa – “Consequências económicas do 
investimento na construção da Rede de Alta Velocidade”  

Por serem esperados todos estes efeitos, consideram-se globalmente os impactes da 

construção da Rede de Alta Velocidade no PIB e no emprego como positivos, directos e 
indirectos, de magnitude elevada, temporários, certos, de dimensão nacional e 
reversíveis. 

 

O facto do projecto ter efeitos mais significativos em ramos de actividade que, como se 

demonstrou na caracterização do ambiente afectado, têm grande importância na estrutura 

económica da área de estudo, quer em termos do número de empresas e sociedades 

sediadas, quer em termos de pessoas ao serviço, indicia que a construção da RAV deverá 

ter também impactes económicos positivos, directos e indirectos, à escala regional, 
considerados de magnitude elevada. Estes impactes são previstos sobretudo no sector da 

construção e no ramo da fabricação de outros produtos minerais não metálicos, 

designadamente de materiais de construção, nos quais são esperados impactes positivos 

directos e indirectos, em termos de geração de riqueza para as empresas com sede na 

região e de emprego para a mão-de-obra disponível. 

 

Os impactes positivos directos, decorrentes da participação de empresas com sede na 

região e de mão-de-obra local na construção da linha-férrea e em obras complementares, 

são classificados quanto à sua ocorrência como prováveis, dependendo em grande medida 

do investimento e da capacidade de participação destas empresas nos concursos públicos 
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relativos a estas empreitadas, assim como das opções de subcontratação e selecção de 

recursos humanos das empresas às quais as empreitadas forem adjudicadas. No entanto, 

considerando a necessidade de construção de novas habitações para as populações 

residentes nas áreas expropriadas, prevêem-se impactes positivos indirectos no sector da 

construção à escala regional, de ocorrência certa. 

 

 

6.11.2.5 Impactes decorrentes da afectação de espaços de desenvolvimento de 

actividades económicas 

 

A construção da Linha de Alta Velocidade implica a afectação directa de um conjunto muito 

variado e significativo de espaços de desenvolvimento de actividades económicas, que 

inclui, entre outros, terrenos agrícolas e agro-florestais, unidades agro-industriais, unidades 

industriais, parques industriais, zonas de indústria extractiva, estabelecimentos comerciais e 

dos serviços.  

 

A inutilização permanente ou temporária destes espaços para os actuais fins produtivos, por 

via da sua ocupação pela construção e exploração de uma infra-estrutura ferroviária, implica 

a ocorrência de impactes significativos sobre as actividades económicas que neles se 

desenvolvem, que podem resultar em perda de riqueza gerada e, eventualmente, na perda 

de postos de trabalho.  

 

No caso da agricultura, da silvicultura e da indústria extractiva, há ainda a considerar a 

inutilização para fins produtivos dos recursos naturais que sustentam essas actividades, 

designadamente dos recursos pedológicos e geológicos. 

 

 

6.11.2.5.1 Impactes decorrentes da afectação de espaços de desenvolvimento de 

actividades do sector primário 

 

Com a construção da Linha de Alta Velocidade, prevê-se a inutilização de áreas em que se 

desenvolvem actividades agrícolas e florestais, com as quais os traçados interferem. A 

inutilização das áreas produtivas suscitará impactes sociais e económicos permanentes e 

significativos, decorrentes sobretudo da perda de rendimentos, do fraccionamento das 
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explorações ou mesmo da inviabilização da exploração em parcelas de menor dimensão 

que sejam afectadas, podendo implicar também a perda de postos de trabalho.  

 

Estes impactes são globalmente considerados como negativos, directos, certos, e de 

dimensão espacial local.  
 

Quanto à duração e à reversibilidade dos impactes, considerou-se que variam consoante o 

modo como a linha-férrea interfere com estes espaços. Quando a interferência ocorre em 

forma de aterro ou escavação, os impactes iniciam-se na fase de construção e prolongam-

se pela fase de exploração, sendo por isso considerados permanentes e irreversíveis. 

Para determinar a magnitude dos impactes, recorreu-se às quantificações de afectação do 

uso do solo no corredor de 80 metros apresentadas na caracterização do descritor Uso do 

Solo, baseadas na cartografia de ocupação do solo do CNIG – Centro Nacional de 

Informação Geográfica, na interpretação de fotografia aérea recente, nos PDM dos 

concelhos atravessados e em levantamentos de campo. 

 

Considerou-se para efeitos de avaliação que a magnitude dos impactes potenciais sobre as 

actividades agrícolas e florestais varia consoante a dimensão das áreas afectadas, sendo 

adoptada uma escala de classificação de acordo com a dispersão dos valores observados: 

até 20 ha de área afectada, os impactes foram classificados como de magnitude reduzida; 

de 20 a 60 ha, foram considerados impactes de magnitude média; mais de 60 ha são 

considerados impactes de magnitude elevada. A classificação da magnitude dos impactes 

esperados, por alternativa, é apresentada no quadro seguinte, assim como as áreas 

afectadas por tipologia de uso do solo agrícola e agro-florestal. 

 

A diferenciação entre a magnitude dos impactes esperados nas alternativas do sub-troço Sul 

é evidente, destacando-se a alternativa SE como a mais favorável. Entre as restantes, todas 

consideradas susceptíveis de causar impactes de magnitude elevada, deve ser considerada, 

como factor adicional de diferenciação, a maior extensão total de solo agrícola e agro-

florestal afectado nas alternativas SB, SD e SF, em particular a maior extensão de culturas 

permanentes e de montado afectada, o que torna estas alternativas menos favoráveis. 

 

Por sua vez, na ligação entre os sub-troços Sul e Norte as alternativas LB e LC apresentam-

se, claramente, como as menos favoráveis, com impactes de magnitude média, enquanto as 

restantes têm impactes de magnitude reduzida. 
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No que concerne ao sub-troço Norte, são esperados impactes de magnitude elevada em 

todas as alternativas. No entanto, as alternativas NE e NF destacam-se pela negativa por 

implicarem impactes sobre extensões maiores de culturas permanentes e de sequeiro, o 

que também se traduz numa maior extensão total de área agrícola afectada. 

 

Quando as interferências ocorrem em forma de viaduto, a área afectada permanentemente 

deverá limitar-se ao espaço necessário para a implantação dos pilares, não inviabilizando, 

em princípio, a continuação da generalidade das actividades agrícolas nos vãos, pelo que os 

únicos impactes significativos esperados deverão ocorrer durante a fase de construção. 

Durante esta fase, será de esperar que as actividades agrícolas desenvolvidas nesses 

locais sejam condicionadas por movimentações de terras ou pela restrição de acessos.  

Atendendo ao carácter temporário e reversível destes impactes, e considerando as 

medidas de minimização recomendadas (articulação do processo de construção com o ciclo 

produtivo agrícola e compensação pelas perdas remuneratórias), entende-se que os 

impactes resultantes da construção de viadutos sobre áreas de produção agrícola serão, na 

generalidade dos casos, de magnitude reduzida. 

 

Quando as interferências ocorrem em forma de túnel, não se prevê a ocorrência de 

impactes significativos nas situações em que os túneis são realizados em galeria, dado que 

apenas deverá ser afectada a área envolvente das entradas, quer na fase de construção, 

quer na fase de exploração. Pelo contrário, nas situações em que os túneis são realizados a 

céu aberto fica praticamente impossibilitada a continuação das actividades agrícolas na área 

afectada. No entanto, atendendo a que o número destas situações é muito reduzido, assim 

como a área afectada, também não se prevê a ocorrência de impactes significativos. 

 

Outros impactes que importa analisar são os decorrentes da afectação de terrenos e infra-

estruturas do Aproveitamento Hidroagrícola do Vale do Lis, que é atravessado, em viaduto, 

pelo corredor do sub-eixo 2.1.5 (alternativas NA, NB, NC e ND) entre os km 53+200 a 

36+300. Segundo parecer emitido pelo Instituto de Desenvolvimento Rural e Hidráulica 

(IDRHa), apesar de o atravessamento estar projectado em forma de viaduto, há a 

considerar, durante as obras, o impacte negativo resultante da inutilização de infra-

estruturas de rega e drenagem de solos agrícolas.  
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Quadro 6.11.6 - Áreas com uso agrícola e agro-florestal afectadas pela LAV, atravessadas em aterro / escavação, e magnitude dos impactes 

Agrícola Agro-florestal 
Alternativas 

Regadio (ha) Sequeiro (ha) 
Culturas 

Permanentes (ha) 
Montado (ha) Silvo-pastoril (ha) 

Total (ha) 
Magnitude do 

impacte 

SA 9,2 31,5 9,5 16,1 - 66,2 Elevado 

SB 11,1 44,6 21,4 33,2 2,3 112,5 Elevado 

SC 10,3 24,9 9,6 16,1 - 61,0 Elevado 

SD 12,3 38,0 21,5 33,2 2,3 107,3 Elevado 

SE 10,3 20,6 10,7 16,1 - 57,7 Médio 

SF 12,3 33,7 22,6 33,2 2,3 104,0 Elevado 

LA - 4,7 2,9 - - 7,6 Reduzido 

LB - 17,2 12,3 - - 29,5 Médio 

LC - 13,8 9,5 - - 23,2 Médio 

LD - 4,7 2,9 - - 7,6 Reduzido 

LE - 8,3 3,8 - - 12,1 Reduzido 

LF - 8,8 3,7 - - 12,5 Reduzido 

NA 6,2 38,0 25,5 - - 69,7 Elevado 

NB 5,7 36,8 24,1 - - 66,6 Elevado 

NC 4,1 42,0 28,7 - - 74,8 Elevado 

ND 3,6 40,7 27,3 - - 71,7 Elevado 

NE 2,6 54,6 45,1 - - 102,3 Elevado 

NF 2,6 49,6 42,3 - - 94,5 Elevado 
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Quadro 6.11.7 - Áreas com uso agrícola e agro-florestal afectadas pela LAV, atravessadas em viaduto e túnel, e magnitude dos impactes 

Agrícola Agro-florestal 

Regadio (ha) Sequeiro (ha) Culturas Permanentes (ha) 
Montado 

(ha) 
Silvo-

pastoril (ha) 

Total (ha) 
Alternativas 

Viaduto Viaduto Túnel Viaduto Túnel Viaduto Viaduto Viaduto Túnel 

Magnitude do 
impacte 

SA 3,3 - 0,4 - - 7,3 - 10,6 0,4 Reduzido 

SB 3,1 0,3 0,4 - - 3,2 0,3 7,0 0,4 Reduzido 

SC 3,3 2,5 - 1,6 - 7,3 - 14,7 - Reduzido 

SD 3,1 2,8 - 1,6 - 3,2 0,3 11,0 - Reduzido 

SE 3,3 - - - - 7,3 - 10,6 - Reduzido 

SF 3,1 0,3 - - - 3,2 0,3 7,0 - Reduzido 

LA - - - - - - - - - Nulo 

LB - 0,3 - 0,2 - - - 0,5 - Reduzido 

LC - - - - - - - - - Nulo 

LD - - - - - - - - - Nulo 

LE - 1,8 - 0,9 - - - 2,7 - Reduzido 

LF - 1,8 - 0,9 - - - 2,6 - Reduzido 

NA 11,2 5,0 4,8 3,8 1,8 - - 20,0 6,6 Médio 

NB 16,7 3,0 3,9 4,6 1,8 - - 24,2 5,7 Médio 

NC 10,7 5,6 4,8 3,8 1,8 - - 20,1 6,6 Médio 

ND 16,2 3,6 3,9 4,5 1,8 - - 24,3 5,7 Médio 

NE 14,0 14,7 5,4 22,8 8,5 - - 51,5 13,8 Médio 

NF 14,0 13,8 5,4 22,4 8,5 - - 50,1 13,8 Médio 
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Segundo o parecer supra-referido, poderão ser afectados: os canais primários de rega dos 

blocos IIs, III, IV e V (sub-perímetro II) – canais I e II, respectivamente na margem direita e 

esquerda do rio Lis; o açude e a estação elevatória de rega das Necessidades; valas 

principais da rede de drenagem dos blocos III (Vala do Carvão) e IV (Vala do Seixal); o 

colector de encosta de Amor. Por indicação expressa do IDRHa, de modo a evitar a 

ocorrência de impactes negativos significativos, ainda que temporários, e garantir 

adequadas condições de funcionamento hidráulico durante a fase de exploração, todas as 

infra-estruturas interferidas terão que ser repostas, sob o acompanhamento do IDRHa e a 

Associação de Regantes e Beneficiários do Vale do Lis. 

 

Considerando a adopção das medidas de minimização aplicáveis, este impacte é 

classificado como negativo, directo, de magnitude reduzida, temporário, de ocorrência 
certa, de dimensão espacial local e reversível. 
 

São ainda esperados impactes resultantes da interferência directa dos traçados da LAV com 

diversas instalações de explorações agro-pecuárias e floriculturas. A afectação das 

instalações localizadas a menos de 40 metros da LAV inviabiliza a continuação das 

actividades produtivas nestes locais, implicando perda de rendimentos e, eventualmente, 

perda de postos de trabalho. No entanto, importa salientar que o local, em si, não é 

determinante para a continuação destas actividades, que poderão continuar a ser 

desenvolvidas noutros locais, até mesmo nas imediações da zona de defesa da LAV.  

 

Estes impactes são considerados negativos, directos, permanentes, certos, de 

dimensão espacial local e irreversíveis. Considerando que o número estimado de postos 

de trabalho em causa é reduzido, os impactes são classificados como de magnitude 

reduzida. 
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Quadro 6.11.8 - Explorações agro-pecuárias e estufas afectadas pela LAV 

Eixo / sub-
eixo 

Alternativa km 
Distância ao 

eixo (m) 
Freguesia Concelho Descrição 

1.1.4 SA, SB 37+300 0 Benedita Alcobaça Exploração agro-pecuária 

1.1.4 SA, SB 37+500 0 Benedita Alcobaça Explorações agro-pecuárias 

1.2.2 SB, SD, SF 22+800 10 Landal Caldas da Rainha Exploração agro-pecuária (ou floricultura) 

1.2.2 SB, SD, SF 26+100 10 Rio Maior Rio Maior Exploração agro-pecuária (ou floricultura) 

2.1.5 NA, NB, NC, ND 31+100 0 Barosa Leiria Exploração agro-pecuária 

2.1.5 NA, NB, NC, ND 38+000 0 Regueira de Pontes Leiria Diversas explorações agro-pecuárias 

2.1.6 NA, NC 39+500 0 Regueira de Pontes Leiria Diversas explorações agro-pecuárias 

2.1.6 NA, NC 45+700 0 Bidoeira de Cima Leiria Floriculturas - Bidoeira de Cima 

2.1.6 NA, NC 46+900 20 Bidoeira de Cima Leiria Exploração agro-pecuária 

2.2.4 NE, NF 38+500 0 Marrazes Leiria Exploração agro-pecuária 

2.2.4 NE, NF 40+800 20 Milagres Leiria Exploração agro-pecuária 

2.2.4 NE, NF 42+000 0 Bidoeira de Cima Leiria Exploração agro-pecuária 

2.2.4 NE, NF 42+100 0 Bidoeira de Cima Leiria 
Floriculturas – Bidoeira de Baixo, Vale da Vinha, Outeiro do 

Alto 

2.5.1 NB, ND 0+500 0 Regueira de Pontes Leiria Diversas explorações agro-pecuárias 

2.5.1 NB, ND 4+600 0 Bidoeira de Cima Leiria Exploração agro-pecuária 
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6.11.2.5.2 Impactes decorrentes da afectação de espaços da indústria extractiva e recursos 

geológicos de interesse económico 

 

Identificam-se diversas situações de afectação de áreas de exploração ou reserva de 

recursos geológicos, designadamente pedreiras (licenciadas e em processo de 

licenciamento), áreas cativas e de reserva de massas minerais e áreas potenciais com 

reconhecida presença de recursos geológicos exploráveis. 

 

A interferência directa de pedreiras licenciadas origina impactes negativos decorrentes da 

limitação ou inviabilização total da exploração da área concessionada, que se traduzem na 

perda de riqueza gerada e, possivelmente, na perda de postos de trabalho, a que acresce a 

inutilização do recurso geológico até uma eventual – mas não prevista – desactivação da 

infra-estrutura ferroviária.  

 

Para além da afectação directa das áreas actualmente sujeitas a actividade extractiva, há 

ainda a considerar o impacte da inviabilização da actividade extractiva na zona de defesa 

especial que será estabelecida para a linha-férrea: de acordo com o disposto no nº1 do 

Artigo 5º do Decreto-Lei nº 270/2001, de 6 de Outubro, “Devem ainda ser definidas (...) zonas de 

defesa em torno de outras obras ou sítios (...) sendo proibida ou condicionada, nestas zonas, a exploração de 

pedreiras”. O nº 4 do mesmo artigo refere que ”As zonas especiais de defesa terão em conta as 

distâncias constantes do Anexo II deste decreto-lei, salvo casos excepcionais (...)”. De acordo com o Anexo 

II, no caso de uma linha-férrea, como é o caso do projecto em estudo, essa distância é de 

50 m. 

 

A inutilização de área de exploração resultante da criação das zonas de defesa resultará 

também em perda de rendimentos, na limitação da expansão da área de extracção e, 

consequentemente, no encurtamento do período de exploração. Poderá também implicar a 

perda de postos de trabalho. 

 

Das onze pedreiras identificadas na caracterização da situação de referência, sete são 

afectadas directa e/ou indirectamente pelos eixos em estudo, o que significará uma redução 

da área de exploração e a inutilização das áreas inseridas nas zonas de reserva. 

Globalmente, estes impactes são classificados como negativos, directos e/ou indirectos, 
permanentes, certos, de dimensão local e irreversíveis. A sua magnitude varia 
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consoante a extensão dos atravessamentos, a viabilidade da continuação da actividade de 

exploração do recurso geológico e a sua relevância para outros sectores de actividade. 

 

Seguidamente são descritas as pedreiras afectadas, avaliando-se a magnitude dos impactes 

previstos (estas pedreiras estão representadas nos Desenhos 7.1 a 7.9): 

 

- Pedreira nº 9 (Martingança-Maceira) – Consiste na área de extracção de calcários e 

margas explorada pela CMP – Cimenteira de Maceira e Pataias S.A., empresa 

pertencente ao Grupo SECIL. É intersectada pelo sub-eixo 2.7 (alternativas NC e ND) 

entre os km 8+300 e 9+000. A intersecção ocorrerá numa área que não se encontra 

actualmente em exploração, mas que constitui a única zona de expansão possível da 

pedreira, e que está integrada na Área de Reserva Ecológica de Margas e Calcários de 

Maceira. 

- O atravessamento desta exploração reflectir-se-á certamente na viabilidade a médio-

longo prazo da actividade da fábrica de cimentos Maceira-Liz, que faz parte do mesmo 

complexo, e para a qual a Pedreira nº9 fornece matéria-prima. Em 2004, a empresa 

CMP tinha um efectivo de 347 trabalhadores e gerou vendas de cimentos na ordem dos 

101,2 Milhões de Euros2. Este impacte é por isso classificado de magnitude elevada. 

- Pedreira nº 4199 (Achadas) – Esta pedreira de calcários encontra-se 20 metros a oeste 

do km 8+500 do sub-eixo 2.7 (alternativas NC e ND). Está também concessionada à 

CMP – Cimenteira de Maceira e Pataias S.A. e sobrepõe-se parcialmente à área de 

concessão correspondente à Pedreira nº9 (Martingança-Maceira). É uma área de 

pequena dimensão que nunca foi explorada, constituindo na prática uma área de reserva 

de exploração de calcários para o fornecimento da fábrica de cimentos Maceira-Liz.  

- Embora o sub-eixo 2.7 não a intersecte directamente, esta pedreira ficaria em grande 

parte abrangida pela zona de defesa da infra-estrutura ferroviária, e ficaria também 

separada da área actualmente explorada na Pedreira nº 9 pela linha-férrea, o que 

poderia condicionar a sua viabilidade. Uma vez que cerca de 50% da área da pedreira 

está sobreposta com a concessão da Pedreira nº 9, e dada a sua pequena dimensão, a 

Pedreira nº 4199 acresce uma área pouco significativa a toda a área concessionada à 

CMP, considerando-se por isso que a afectação desta área, por si só, não inviabilizaria a 

médio-longo prazo a actividade da fábrica de cimentos. 

                                                      
2 Fonte: SECIL, Relatório Ambiental e Social 2004 
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- Atendendo à menor dimensão da área afectada, mas considerando ainda assim a 

relevância da unidade industrial a que esta pedreira está associada, classifica-se este 

impacte como de magnitude média. 

- Pedreira nº 4652 (Vale da Pedreira) – Esta extracção de calcários para a construção civil 

e obras públicas, explorada pela Tecnovia – Sociedade de Empreitadas S.A., é 

intersectada pelo sub-eixo 1.1.3 (alternativas SA, SC e SE) entre o km 29+450 a 30+200 

(750 m) e pontualmente pelo sub-eixo 1.2.2 (alternativas SB, SD e SF), ao km 27+150. 

- A construção do sub-eixo 1.1.3 e a constituição da respectiva zona de defesa 

implicariam a inutilização de uma área considerável (superior a 7ha) e a divisão da área 

concessionada em duas, uma a poente e outra a nascente da LAV. Apesar da grande 

dimensão da área de concessão, esta afectação poderá inviabilizar a exploração, 

atendendo a dois factores: por um lado, a parte situada a poente, apesar de ainda não 

explorada, apresenta rocha de pior qualidade e a sua exploração autónoma 

possivelmente não será rentável; por outro, a exploração desta pedreira recorre 

intensamente ao uso de explosivos, o que não deverá ser compatível com a exploração 

da linha-férrea. A longo prazo, esta afectação implica também o esgotamento mais 

rápido do recurso disponível e, consequentemente, o encerramento antecipado da 

exploração. Considera-se assim este impacte como de magnitude elevada. 

- Por sua vez, o sub-eixo 1.2.2 intersecta a área concessionada apenas pontualmente, 

sendo que a área de reserva da linha-férrea abrangerá uma área pouco significativa 

relativamente à dimensão total da pedreira, embora a utilização de explosivos implicará 

provavelmente restrições à extracção numa área superior à área de defesa da linha-

férrea. Ainda assim, não se prevê que esta afectação tenha impactes significativos na 

viabilidade económica da exploração, classificando-se assim como um impacte de 

magnitude reduzida. 

- Pedreira nº 40004 (licenciamento em curso) – Esta concessão refere-se a um aterro 

para rejeitos de calcário, licenciado para Sousa & Catarino, Lda, que será afectado pelo 

sub-eixo 2.3.2 (alternativa NF) entre os km 5+300 e 5+400. A concessão é intersectada 

pelo sub-eixo e a sua maior parte ficará incluída na zona de defesa da linha-férrea. 

Considerando contudo que se trata de um aterro, com pouca ou nenhuma rendibilidade 

ou emprego associado, considera-se este impacte de magnitude reduzida. 

- Pedreira nº 6231 (Ribeira do Grou) – Trata-se de uma concessão para extracção de 

argila comum, licenciada à Cerâmica F. Santiago & Filhos, Lda. A área da exploração é 

intersectada no seu limite nascente pelo sub-eixo 2.1.3 (alternativas NA, NB, NC e ND) 

entre os km 11+000 e 11+400, ficando uma parte significativa (aproximadamente 50%) 
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abrangida pela zona de reserva da linha-férrea, o que poderá colocar fortes 

condicionamentos à viabilidade económica da sua exploração. Acresce que a empresa 

concessionária, a Cerâmica F. Santiago & Filhos é uma empresa local, sediada em 

Cumeira de Cima – Porto de Mós, que utiliza estas matérias-primas para a produção de 

tijolo na unidade fabril que aí possui. Considera-se por isso que constitui um impacte 

negativo de magnitude elevada. 

- Pedreira nº 5300 (Os Penedos) – Trata-se de uma pequena exploração de calcário 

sedimentar ornamental, concessionada a António da Silva Ferreira Gonçalves. Não é 

directamente atravessada por qualquer eixo mas uma pequena parte ficará abrangida 

pela zona de defesa do sub-eixo 2.9 (alternativa LF) junto ao km 2+300. Entende-se que 

a área afectada não inviabiliza a continuação da actividade extractiva nem reduz 

significativamente a sua capacidade produtiva, pelo que o impacte é classificado como 

de magnitude reduzida. 

- Pedreira nº 2501358 (Pega) – Trata-se de uma exploração de areias para a construção 

civil e obras públicas que se encontra em processo de licenciamento (apresenta código 

provisório). Embora a exploração não seja directamente afectada por qualquer eixo, a 

pedreira ficará parcialmente abrangida pela zona de defesa do sub-eixo 2.1.5 

(alternativas NA, NB, NC e NF) designadamente junto ao km 34+500. Contudo, segundo 

o Plano de Lavra desta pedreira, esta área encontra-se destinada a anexos, não estando 

prevista para aí qualquer actividade extractiva, pelo que não é esperada a ocorrência de 

qualquer impacte significativo desta afectação. 

 

Outros impactes identificados estão relacionados com o atravessamento de áreas cativas e 

de reserva de massas minerais, criadas com o objectivo de salvaguardar a disponibilidade 

de exploração económica dos recursos geológicos. A utilização destas áreas para outros 

fins que inviabilizem parcialmente a sua exploração – como seja a construção de uma infra-

estrutura ferroviária – comprometerá a médio-longo prazo a actividade da indústria 

extractiva e terá também implicações no sector da fabricação de produtos minerais não 

metálicos (cerâmica, materiais de construção civil…), o que é particularmente relevante 

numa região em que estes sectores têm um peso significativo. Trata-se por isso de um 

impacte considerado negativo, directo e indirecto, permanente, certo, regional e 

irreversível, cuja magnitude varia consoante a extensão atravessada pelos traçados e a 

área afectada pela zona de defesa da linha-férrea. 
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Foram identificadas duas situações de impacte deste tipo: a afectação da área de reserva 

para margas e calcários de Maceira-Leiria e a afectação da área de reserva para argilas 

especiais de Barracão-Pombal, cuja localização está representada nos Desenhos 7.1 a 7.9. 

 

A área de reserva para margas e calcários de Maceira-Leiria é atravessada pelo sub-eixo 

2.7 (alternativas NC e ND) entre os km 7+300 a 7+900 e km 8+300 a 9+250, o que 

impossibilita a exploração na zona de defesa da linha-férrea e implica o isolamento de duas 

áreas de pequena dimensão, localizadas a poente, cuja rentabilidade de exploração futura 

ficará comprometida.  

 

Refira-se que esta área de reserva tem bastante importância para a continuação da 

laboração da cimenteira de Maceira-Liz, pelo que a sua afectação poderá limitar a médio-

longo prazo a viabilidade da exploração e da unidade industrial, implicando perda de 

rendimentos e colocando em risco um número considerável de postos de trabalho, o que se 

considera constituir um impacte sócio-económico directo e indirecto de magnitude 
elevada. 

 

Quanto à área de reserva para argilas especiais de Barracão-Pombal, trata-se de um 

recurso de grande importância devido à sua escassez. Estas argilas destinam-se 

essencialmente à indústria do "barro branco", cerâmica doméstica (olaria de barro e faiança, 

entre outros), cerâmica decorativa e cerâmica industrial (azulejos, mosaicos, etc.), indústrias 

que têm um peso relevante na economia regional. Refira-se que existem vários pedidos de 

pesquisa, prospecção e/ou concessão de caulinos nesta área (como se detalha mais 

adiante), um recurso ao qual, pelas suas características cromáticas e plásticas, é conferido 

grande valor pela indústria da cerâmica. 

 

A afectação destes recursos implica, não só um impacte negativo directo no sector da 

indústria extractiva, mas também um impacte negativo indirecto a juzante na cadeia 

produtiva, designadamente no sector da fabricação de outros produtos minerais não 

metálicos. 

 

Esta área de reserva será atravessada pelos traçados em dois dos cinco blocos que a 

integram, designadamente: 
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- Bloco A – Atravessado pelos seguintes sub-eixos: 

 2.4.2 (alternativas NE e NF) desde o km 3+700 até ao final (1.504 m) – impacte 

de magnitude média; 

 2.5.2 (alternativas NB e ND) desde o km 12+500 ao final (1.300 m) – impacte de 

magnitude média; 

 2.5.3 (alternativas NA, NB, NC, ND, NE e NF) desde o seu início até ao 

km 14+300 (500 m) – impacte de magnitude reduzida. 

- Bloco C – Atravessado pelos seguintes sub-eixos: 

 Sub-eixo 2.5.1 (alternativas NB e ND) entre os km 7+400 e 7+600 (200 m) e 

entre os km 8+150 e 8+400 (250 m) – impacte de magnitude reduzida; 

 Sub-eixo 2.1.6 (alternativas NA e NC) entre os km 46+600 e 46+900 (300 m) – 

impacte de magnitude reduzida. 

 

Considera-se que o efeito barreira e de seccionamento provocado pela implantação dos 

eixos na área de reserva para argilas especiais de Barracão-Pombal será menos relevante 

do que sucede em relação à área de reserva de Maceira-Lis, não inviabilizando claramente 

a exploração de qualquer das áreas restantes. 

 

Identificam-se também impactes resultantes do atravessamento de áreas potenciais com 

reconhecida presença de recursos exploráveis com interesse económico (áreas de 

exploração consolidada, áreas de exploração complementar e áreas potenciais de 

exploração) que estão representadas nos Desenhos n.º 7.1 a 7.9.  

 

A afectação destas áreas implica limitações ao aproveitamento económico dos recursos 

geológicos e é por isso considerada um impacte negativo, directo, permanente, certo, 
regional e irreversível. A sua magnitude varia em função da extensão dos 

atravessamentos e do valor dos recursos geológicos em questão. 

 

A maior parte das situações identificadas de impactes desta natureza corresponde ao 

atravessamento de áreas potenciais para extracção de inertes e argilas comuns, 

designadamente: 

 

- Área potencial para argilas comuns de Alpedriz, atravessada pelo sub-eixo 2.1.3 

(alternativas NA, NB, NC e ND) entre os km 11+400 e 12+340 numa extensão de 940 m; 
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- Área potencial para a extracção de inertes de Barreiros-Barosa, atravessada pelo sub-

eixo 2.1.5 (alternativas NA, NB, NC e ND) entre os km 31+850 e 35+150 numa extensão 

de 3.300 m; 

- Área potencial para a extracção de inertes de Regueira de Pontes, atravessada pelo 

sub-eixo 2.1.5 (alternativas NA, NB, NC e ND) entre os km 37+100 e 38+980, numa 

extensão de 1.880 m. 

 

Apesar das extensões atravessadas serem significativas, o que no caso da Área potencial 

para a extracção de inertes de Barreiros-Barosa é acrescido da implantação da Estação de 

Leiria Poente, considera-se, dado o carácter genérico dos recursos geológicos 

potencialmente explorados nestas áreas, tratar-se de impactes de magnitude reduzida. 

 

O impacte desta natureza mais significativo corresponde ao atravessamento da Área 

potencial para calcários ornamentais de Moleanos por dois sub-eixos: 

 

- 2.2.3 (alternativa NE) entre os km 10+650 e km 14+200 (3.550 m); 

- 2.3.2 (alternativa NF) entre os km 9+400 e 11+800 (2400 m). 

 

Refira-se que os calcários ornamentais de Moleanos constituem um recurso geológico 

relativamente escasso, limitado precisamente a esta área nas imediações da localidade que 

lhes dá o nome. Estes materiais, também designados comercialmente como “Vidraços de 

Moleanos”, são transformados e utilizados sobretudo para acabamentos de construção civil.  

 

Considerando a raridade deste recurso geológico, o facto de tratarem-se de materiais cuja 

transformação industrial lhes confere um grande valor acrescentado e a sua importância 

para a indústria dos materiais para construção civil, com significativa expressão na área de 

estudo, considera-se globalmente este impacte de magnitude elevada. 

 

Os traçados em estudo atravessam ainda quatro áreas pedidas para concessão de 

exploração de caulino. O caulino é classificado pelo ponto 1 do Artigo 3º do Decreto-Lei n.º 

88/90, de 16 de Março como um depósito mineral. Segundo o n.º 1 do Artigo 2º do Decreto-

Lei n.º 90/90, de 16 de Março, depósitos minerais são “todas as ocorrências minerais 

existentes em território nacional e nos fundos marinhos da zona económica exclusiva que, 

pela sua raridade, alto valor específico ou importância na aplicação em processos industriais 
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das substâncias nela contidas, se apresentam com especial interesse para a economia 

nacional”.  

 

A afectação deste recurso considera-se por isso, globalmente, como um impacte negativo, 

directo e indirecto, permanente, certo e irreversível. Quanto à relevância espacial, tem 

importância a nível local e regional derivada da geração de rendimento e da manutenção e 

criação de emprego, mas tem também uma dimensão nacional, dada a importância 

estratégica deste recurso para a economia nacional. A magnitude dos impactes varia 

consoante a extensão dos atravessamentos. 

 

As 4 áreas potencialmente afectadas pelos traçados da LAV estão representadas nos 

Desenhos n.º 7.1 a 7.9), e são as seguintes: 

 

- P.C. Crespos Nº 3253S – Atravessada pelo sub-eixo 2.5.3 (alternativas NA, NB, NC, ND, 

NE e NF) entre os km 14+450 e 15+550 (1.100 m) – impacte de magnitude média; 

- Netos (CC-DM-061) – Atravessada pelo sub-eixo 2.5.3 (alternativa NA, NB, NC, ND, NE 

e NF) entre os km 25+500 e 26+014 (514 m) – impacte de magnitude reduzida; 

- Vale Galego (CC-DM-064) – Atravessada pelos sub-eixos: 

 2.1.6 (alternativas NA e NC) entre os km 47+100 a 47+920 (820 m) – impacte de 

magnitude reduzida; 

 2.2.4 (alternativas NE e NF) entre os km 46+200 a 46+461 (261 m) – impacte de 

magnitude reduzida; 

 2.4.1 (alternativas NE e NF) entre os km 0+000 a 0+800 (800 m) – impacte de 

magnitude reduzida; 

 2.11 (alternativas NE e NF) entre os km 0+000 a 0+900 (900 m) – impacte de 

magnitude reduzida; 

- Mendes (CC-DM-065) – Atravessada pelos sub-eixos: 

 2.4.1 (alternativas NE e NF) entre os km 1+400 a 2+310 (910 m) – impacte de 

magnitude reduzida; 

 2.4.2 (alternativas NA, NC, NE e NF) entre os km 2+310 a 4+350 (2040 m) – 

impacte de magnitude elevada; 

 2.5.1 (alternativas NB e ND) entre os km 10+750 a 13+050 (2300 m) – impacte 

de magnitude elevada. 
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Refira-se ainda que o sub-eixo 2.2.4 (alternativas NE e NF) intersecta a área das antigas 

minas de carvão das Barrogeiras, no concelho da Batalha, para a qual existe o projecto de 

criação de um Museu do Mineiro e de percursos em torno da mina, inserido num projecto do 

núcleo museológico de Alcanadas. A intersecção da LAV inviabilizará irremediavelmente o 

projecto pelo que se considera este impacte de negativo, permanente, directo, de 

ocorrência incerta, irreversível, de dimensão espacial local e de magnitude elevada. 

 

 

6.11.2.5.3 Afectação de outros espaços de desenvolvimento de actividades dos sectores 

secundário e terciário 

 

Para além da afectação de espaços de desenvolvimento de actividades da indústria 

extractiva, foram identificadas diversas situações de interferência dos traçados da LAV com 

outros espaços onde se localizam actividades dos sectores secundário e terciário, mais 

concretamente zonas industriais, unidades industriais isoladas, armazéns, empresas 

comerciais e de serviços, situadas até 40 metros para cada lado do eixo da via. 

 

Nas situações em que a continuação das actividades económicas nesses locais for 

inviabilizada ou muito condicionada, designadamente pela destruição dos espaços onde são 

desenvolvidas, prevê-se a ocorrência de impactes significativos ao nível da perda de 

rendimentos e, eventualmente, da perda de postos de trabalho. Quanto à perda do valor 

patrimonial dos imóveis, deverá ser minimizada pelas compensações pecuniárias 

resultantes dos processos de expropriações, não devendo constituir, por si só, um impacte 

significativo para as empresas afectadas. 

 

Os impactes decorrentes da afectação destes espaços são globalmente considerados de 

natureza negativa, directos, permanentes, de dimensão espacial local, e irreversíveis. 

A probabilidade de ocorrência varia consoante as características da interferência em perfil, 

considerando-se que a ocorrência do impacte é certa nas situações em que a interferência 

ocorre em situações de aterro ou escavação, e incerta nas situações de viadutos. 

 

Quanto à magnitude dos impactes, foi determinada com base na sua relevância para a 

economia local, definida considerando diversos factores, como o número de empresas 

potencialmente afectadas, a dimensão estimada das empresas em termos de número de 
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postos de trabalho (micro, pequenas, médias e grandes empresas, de acordo com a 

Recomendação da Comissão Europeia de 6 de Maio de 2003, relativa à “Definição de micro, 

pequenas e médias empresas”) e a importância das actividades aí desenvolvidas no 

contexto económico local/regional. 

 

 

Zona Industrial de Ponte da Pedra (Regueira de Pontes - Leiria) 

 

Esta zona industrial situa-se em Regueira de Pontes, e é constituída fundamentalmente por 

micro e pequenas empresas. É intersectada pelo sub-eixo 2.1.5 (alternativas NB e ND) entre 

os km 36+500 e 37+200. A interferência ocorre em forma de viaduto, sobre o Rio Lis, que 

nesta área tem uma altura de, aproximadamente, 10 m. A previsão da ocorrência de 

impactes, nesta fase, é por isso considerada incerta, porque dependerá da localização dos 

pilares do viaduto. 

 

Foram identificadas as seguintes empresas potencialmente afectadas: 

 

- Lugand Aciers Portugal – Filial portuguesa da empresa francesa Lugand Aciers, que 

produz aços e ligas para moldes, cortados e maquinados de acordo com as 

especificações dos clientes, que se enquadram fundamentalmente no sector dos 

plásticos. É uma empresa de pequena dimensão. 

- Sacos 88 – Empresa de pequena dimensão (cerca de 50 trabalhadores), que centra a 

sua actividade na fabricação de embalagens de plástico, principalmente sacos de 

plásticos. Foi fundada em 1988. 

- Somapil – Pequena empresa, com cerca de 15 anos, dedicada à comercialização de 

madeiras, designadamente placas de madeira, aglomerados, laminados, platex, portas, 

componentes para cozinhas e roupeiros e outros artigos de carpintaria.  

- Planfuro – Pequena empresa dedicada à fabricação de moldes em aço, que oferece 

também serviços de furação e frezagem de moldes, rectificação plana, furação de águas 

de moldes, frezagem e galgamento de estruturas. 

- IVA – Indústria Transformadora de Vidros, Lda. – Pequena empresa dedicada à 

produção de vidros para mobiliário. 
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Considerando o número de empresas afectadas, a sua dimensão, e a particular relevância 

das empresas do sector dos moldes para a economia do concelho de Leiria, considera-se 

este impacte de magnitude elevada. 

 

 

Telheiro (Maceira – Leiria) 

 

O sub-eixo 2.7 (alternativas NC e ND) interfere com um espaço em Telheiro (freguesia de 

Maceira, concelho de Leiria) onde estão localizadas várias empresas dedicadas à 

concepção e fabricação de moldes. A interferência ocorre em escavação (com uma 

profundidade aproximada de 10 m), entre os km 12+000 e 12+200, o que implicará 

certamente a destruição das instalações da maior parte destas empresas, e durante a fase 

de construção, constituirá um entrave ao funcionamento das restantes. 

 

Refira-se que existe apenas uma via de acesso a esta área, cujo restabelecimento está 

previsto, mas cuja utilização deverá ser bastante condicionada durante a fase construtiva. A 

ocorrência de impactes nesta situação é classificada como certa. 

 

As empresas potencialmente afectadas são as seguintes: 

 

- Itecmo Moldes – Indústria de fabricação de moldes, Lda. – Pequena empresa, com cerca 

de 22 trabalhadores, dedicada à fabricação de moldes para as indústrias automóvel, 

electrónica, de electrodomésticos e de utilidades domésticas. Prevê-se que seja uma 

das empresas mais afectadas. 

- AFR Moldes – Fabricação de moldes para plásticos, Lda. – Pequena empresa dedicada 

à fabricação de moldes de pequenas e médias dimensões, com um vasto leque de 

aplicações: indústria automóvel, electrónica, utilidades domésticas e outras. Localiza-se 

sobre o traçado projectado, pelo que será das unidades mais afectadas. 

- VTR Moldes – Pequena empresa dedicada à fabricação de moldes. Também será 

bastante afectada, dada a sua proximidade ao traçado projectado. 

- Utilmolde – Indústria Técnica de Moldes, Lda. – Pequena empresa dedicada à 

fabricação de moldes. 

- Zocam – Maquinarias e modelação, Lda. – Pequena empresa dedicada à fabricação de 

moldes. 
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- Dexprom – Projectos de Engenharia, Lda. – Pequena empresa de projectos de 

engenharia. 

- Moll – Pequena empresa representante da empresa Moll Industries, uma das principais 

empresas norte-americanas de fabricação de plásticos injectados e moldes. É a maior 

unidade industrial existente neste local, e deverá ser a menos afectada pela LAV. 

 

Considerando o número de empresas afectadas, a sua dimensão e a relevância do sector 

dos moldes para a economia local, considera-se este impacte de magnitude elevada. 

 

Por sua vez, o sub-eixo 2.1.4 (alternativas NA e NB) interfere ao km 26+000 com a empresa 

Famplac Moldes, Lda, uma empresa de média dimensão fundada em 1980, que se dedica à 

produção de moldes (projecto e fabricação) para as indústrias de componentes automóveis, 

utensílios domésticos, artigos de jardim e lazer, brinquedos e jogos, componentes de 

precisão, entre outras. A interferência com esta unidade ocorre em forma de aterro, 

implicando por isso a destruição das instalações e a inviabilização da sua actividade neste 

local. Neste caso, os impactes previstos são considerados certos e de magnitude elevada. 

 

 

Maceira / Campos (Leiria) 

 

O sub-eixo 2.7 (alternativas NC e ND) interfere, entre os km 8+000 e 9+000, com a área 

onde estão implantadas duas unidades industriais e a cimenteira Maceira-Lis da CMP 

(SECIL), em Campos/Maceira, cujas características são as seguintes: 

 

- Someil – Fundição de Metais Injectados, Lda. – Empresa de média dimensão, com cerca 

de 50 funcionários, dedicada à fundição de metais injectados (zinco), com uma produção 

anual de 225 t. Os principais clientes pertencem aos sectores da construção civil, 

iluminação e utilidades domésticas. 

- Filipe & Henriques, Lda – Empresa de média dimensão, com cerca de 100 funcionários, 

dedicada à fabricação de mobiliário. Esta empresa foi premiada com o prémio PME 

Excelência, em 2001, e com o prémio Mobis, em 2004, para o qual foi novamente 

nomeada em 2005. 

- CMP – Cimentos Maceira e Pataias, Lda. – Empresa de grande dimensão (347 

trabalhadores em 2004) pertencente ao Grupo SECIL. A unidade de Maceira-Lis entrou 
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em funcionamento em 1923 e dedica-se à extracção de margas e calcários e produção 

de cimentos. É servida por um ramal da Linha do Oeste. 

- Trata-se de uma unidade industrial com uma longa história, documentada num museu 

próprio e marcada pela constante inovação dos processos produtivos, como a utilização 

de prensa de rolos na moagem de clínquer (produto intermédio na produção de 

cimento), o sistema de carregamento rodoviário de cimento a granel em regime de "self-

service", os fornos curtos com torres de pré-aquecimento e o comando centralizado de 

todo o processo fabril, ou o aproveitamento de pneus usados para a produção de 

energia térmica para os fornos. Outra das inovações desta empresa está relacionada 

com a produção de embalagens: há mais de 50 anos que existe no seu perímetro 

industrial uma fábrica de sacos de papel, com capacidade de produção anual de 40 

milhões de unidades, parte da qual é vendida a outras indústrias3. 

- Esta empresa produz anualmente mais de 1.350.000 toneladas de cimento cinzento, 

tendo em 2004 gerado vendas de cimento na ordem dos 101,2 Milhões de Euros4. 

 

Considerando que se tratam de empresas de dimensão considerável e de grande relevância 

para a economia local, os impactes decorrentes da sua afectação são avaliados como de 

magnitude elevada. 

 

Quanto à probabilidade de ocorrência, importa analisar o modo como estes espaços 

poderão ser afectados pela implantação da LAV projectada. A afectação das empresas 

Filipe & Henriques e Someil ocorre em forma de viaduto, que no local das interferências terá 

uma altura inferior a 10 m. É difícil estimar o impacte que a construção da LAV poderá 

causar nestas situações, porque irá depender da localização dos pilares do viaduto e da sua 

altura ser compatível com a das edificações existentes. Assim, a ocorrência de impactes 

sobre estas duas unidades é considerada incerta. 

 

Quanto à afectação da área onde está implantada a cimenteira de Maceira-Lis, verifica-se 

que as instalações fabris não serão directamente afectadas. A interferência com esta área 

ocorre em forma de aterro, e deverá apenas afectar o ramal ferroviário que serve a 

cimenteira e a área de concessão de duas pedreiras anexas à unidade industrial (os 

impactes decorrentes destas afectações foram já descritos e avaliados, designadamente no 

âmbito dos impactes decorrentes da afectação das redes de acessibilidades e dos espaços 

                                                      
3 Fonte: SECIL 
4 Fonte: Idem, Relatório Ambiental e Social 2004 
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da indústria extractiva e recursos geológicos de interesse económico). Refira-se que existem 

outras pedreiras exploradas pela CMP na envolvente da unidade industrial que não serão 

afectadas por qualquer alternativa dos traçados da LAV, e que existem acessibilidades 

rodoviárias que permitem a manutenção do abastecimento e escoamento da produção desta 

fábrica, e que também não deverão ser afectadas. 

 

O facto das instalações fabris não serem directamente afectadas, não invalida que a 

empresa venha a sofrer indirectamente o impacte decorrente da afectação permanente das 

áreas de pedreiras concessionadas e reservas, bem como da interrupção temporária do 

ramal ferroviário, e, por isso, é considerado como um impacte de incidência indirecta. A 

ocorrência de impactes ao nível da perda de rendimentos ou perda de postos de trabalho, 

decorrentes da afectação da área de implantação desta empresa é considerada certa.  

 

 

Tremoceira (Pedreiras - Porto de Mós) 

 

No lugar de Tremoceira (freguesia de Pedreiras, concelho de Porto de Mós), junto à EN1, os 

sub-eixos 2.2.3 (alternativa NE) e 2.3.2 (alternativa NF) interferem com uma área de 

desenvolvimento de actividades económicas. É interferido o espaço onde se encontra em 

fase de acabamentos um pavilhão destinado à instalação de uma superfície comercial de 

média dimensão. 

 

Neste local os traçados dos sub-eixos 2.2.3 e 2.3.2 são praticamente sobrepostos e 

atravessam-no de forma idêntica, em viaduto com cerca de 10 m de altura. Considera-se 

que a probabilidade de ocorrência de impactes é incerta, atendendo a que não é possível 

nesta fase avaliar se a construção do viaduto irá inviabilizar o funcionamento deste 

estabelecimento. Quanto à magnitude, considera-se tratar de um impacte de magnitude 
média. 

 

 

Castanheiro (Porto de Mós) 

 

Em Castanheiro, no concelho de Porto de Mós, o traçado do sub-eixo 2.2.4 (alternativas NE 

e NF) intercepta ao km 17+500 um espaço onde estão instalados um posto de 

abastecimento de combustíveis, oficinas de automóveis e uma serralharia. A interferência 
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com este espaço ocorre em forma de viaduto, que neste local tem uma altura de 

aproximadamente 50 m. 

 

A ocorrência de impactes neste espaço irá depender da localização dos pilares do viaduto, e 

é por isso considerada incerta. Quanto à magnitude, considerando o número reduzido de 

postos de trabalho em causa e o tipo de actividades bastante comuns aqui desenvolvidas, 

classifica-se este impacte como de magnitude reduzida. 

 

 

Empresas em Turquel, junto à EN1 (sub-eixo 1.3.2) 

 

O sub-eixo 1.3.2 (alternativas SC e SD) interfere ao km 9+500 com um conjunto edificado 

onde está instalada uma oficina automóvel e a empresa Frutanibal – Comércio Horto-

Frutícola, Lda. A Frutanibal é uma pequena empresa com cerca de 20 trabalhadores, 

fundada em 1989, que se dedica à importação, exportação e comercialização por grosso de 

produtos horto-frutícolas. Os eventuais impactes que decorram da afectação deste espaço 

são considerados de magnitude reduzida. 

 

Atendendo a que o atravessamento desta área pelo traçado da LAV é feito em viaduto, com 

uma altura de aproximadamente 25 m, considera-se que a probabilidade de ocorrência de 

impactes sobre estas empresas é incerta, uma vez que dependerá da localização dos 

pilares do viaduto. 

 

 

Empresas na freguesia da Benedita (Alcobaça) 

 

Na freguesia da Benedita são interferidas directamente pelo sub-eixo 1.1.4 (alternativas SA 

e SB) um armazém ao km 41+700 e a fábrica de pavimentos APTUS, ao km 40+500. A 

APTUS – Fábrica de Pavimentos SA, é uma empresa de pequena dimensão vocacionada 

para o fabrico e comercialização de pavimentos em betão (mosaicos calçada, blocos de 

pavimentação) que foi fundada em 1985.  

 

Ambas as interferências ocorrem em forma de escavação. No caso do armazém, implicará a 

sua destruição, enquanto no caso da fábrica de pavimentos poderá afectar um dos 
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pavilhões industriais, o que condicionará a actividade desta empresa, podendo-a mesmo 

inviabilizar. 

 

Considera-se que os impactes sobre estes espaços são de ocorrência certa. No caso do 

armazém, serão impactes considerados de magnitude reduzida, enquanto no caso da 

indústria de pavimentos serão impactes de magnitude média. 

 

 

Armazéns em Bidoeira de Cima (Leiria) 

 

Nas freguesias de Bidoeira de Cima e Boa Vista, no concelho de Leiria, encontram-se vários 

armazéns que se localizam a menos de 40 m dos sub-eixos 2.1.6 (alternativas NA e NC) e 

2.2.4 (alternativas NE e NF). Estes impactes são avaliados como de magnitude reduzida. 

 

No caso dos armazéns interferidos pelo sub-eixo 2.2.4 aos km 43+100 e 43+600, atendendo 

à distância que os separa do eixo da via projectada, bem como às características do 

projecto nos locais das interferências, a probabilidade de ocorrência de impactes é 

considerada incerta. Nas restantes situações, em que os traçados da LAV implicarão a 

demolição dos armazéns, a ocorrência de impactes é avaliada como certa. 

 

No quadro seguinte é apresentada uma síntese das situações de impactes decorrentes da 

afectação de outros espaços de desenvolvimento de actividades dos sectores secundário e 

terciário, e a respectiva classificação da magnitude e ocorrência dos impactes. É ainda 

apresentada uma estimativa dos valores globais dos postos de trabalho potencialmente 

afectados, elaborada com base nos efectivos conhecidos (apresentados anteriormente) e na 

dimensão das empresas, por classes (micro, pequenas, médias e grandes empresas). 

 

Foram ainda identificadas várias situações de interferência directa dos traçados da LAV com 

espaços para os quais existem projectos de criação ou expansão de áreas de 

desenvolvimento de actividades económicas. A afectação destes espaços produz impactes 

sócio-económicos significativos, resultantes do condicionamento de projectos de 

desenvolvimento de áreas empresariais e, consequentemente, das estratégias de 

desenvolvimento social e económico dos agentes locais, em particular das autarquias.  
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Quadro 6.11.9 - Interferências com outros espaços de desenvolvimento de actividades dos sectores secundário e terciário, e ocorrência e magnitude dos 

impactes 
Eixo / sub-

eixo 
Alternativas Km 

Distância 
ao eixo (m) 

Freguesia Concelho Descrição 
Postos de trabalho 

afectados (estimativa) 
Ocorrência 
do impacte 

Magnitude 
do impacte 

1.1.4 SA, SB 40+500 20 Benedita Alcobaça 
Unidade industrial - Fábrica de Pavimentos 

Aptus, SA 
10 a 50 Certa Média 

1.1.4 SA, SB 41+800 0 Turquel Alcobaça Armazém 1 a 10 Certa Reduzida 

1.3.2 SC, SD 9+500 0 Turquel Alcobaça Pequenas empresas junto à EN1 20 a 30 Incerta Reduzida 

2.1.4 NA, NB 26+000 0 Maceira Leiria 
Unidade industrial - Famplac Moldes, Lda. – 

Telheiro 
50 a 250 Certa Elevada 

2.1.5 
NA, NB, NC, 

ND 
36+700 0 Regueira de Pontes Leiria 

6 unidades industriais - Zona Industrial 

Ponte da Pedra 
90 a 250 Incerta Elevada 

2.1.6 NA, NC 44+600 0 Bidoeira de Cima Leiria 2 armazéns - Chão Velho 2 a 20 Certa Reduzida 

2.2.3 NE 14+000 0 Pedreiras 
Porto de 

Mós 

Área de Desenvolvimento de Actividades 

Económicas - Tremoceira 
10 a 50 Incerta Média 

2.2.4 NE, NF 17+500 20 
Porto de Mós (S.J. 

Baptista) 

Porto de 

Mós 

Posto de combustíveis, oficinas e 

serralharia – Castanheiro 
3 a 30 Incerta Reduzida 

2.2.4 NE, NF 37+300 0 Boa Vista Leiria Armazéns - Terra dos Campos 2 a 20 Certa Reduzida 

2.2.4 NE, NF 43+100 10 Bidoeira de Cima Leiria Armazém 1 a 10 Incerta Reduzida 

2.2.4 NE, NF 43+600 20 Bidoeira de Cima Leiria Armazéns - Outeiro do Alto 2 a 20 Incerta Reduzida 

2.3.2 NF 12+000 0 Pedreiras 
Porto de 

Mós 

Área de Desenvolvimento de Actividades 

Económicas – Tremoceira 
10 a 50 Incerta Média 

2.7 NC, ND 8+000 10 Maceira Leiria 
Unidade industrial Filipe & Henriques – 

Campos 
100 Incerta Elevada 

2.7 NC, ND 8+300 10 Maceira Leiria Unidade industrial Someil – Campos 50 Incerta Elevada 

2.7 NC, ND 8+600 20 Maceira Leiria Cimentos Maceira e Pataias, SA – Maceira 350 Certa Elevada 

2.7 NC, ND 12+100 0 Maceira Leiria 8 empresas do sector dos moldes - Telheiro 80 a 320 Certa Elevada 
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Estas situações de impacte são classificadas como negativas, directas, permanentes, de 
dimensão espacial local e irreversíveis. A probabilidade de ocorrência destes impactes 

depende do estado de desenvolvimento dos projectos, enquanto a magnitude varia 

consoante a extensão das áreas afectadas. Analisam-se em seguida as situações 

identificadas localizadas a menos de 40 metros da LAV: 

 

- Os sub-eixos 1.2.1 e 1.2.2 (alternativas SB, SD e SF) poderão condicionar ou mesmo 

inviabilizar o crescimento/desenvolvimento da plataforma logística de Azambuja (cujo 

Plano de Pormenor foi já elaborado), afectando directamente quatro lotes com uma 

dimensão média de 2,75 ha (a intersecção ocorre junto ao final do sub-eixo 1.2.1 e ao 

início do sub-eixo 1.2.2). Este impacte é considerado de ocorrência certa e de 
magnitude elevada. 

- Em Alcobaça, a autarquia tem intenções de promover uma zona de localização 

empresarial na freguesia da Benedita, junto a Quinta da Serra, com cerca de 160 ha, 

parcialmente inserida no Parque Natural das Serras de Aire e de Candeeiros, afectada 

pelo sub-eixo 1.3.1 (alternativas SC, SD, SE e SF). Classifica-se este impacte como de 

ocorrência incerta e de magnitude média. 

- No mesmo concelho, a área de expansão da Cimenteira de Maceira será afectada pelo 

sub-eixo 2.7 (alternativas NC e ND). Refira-se que a área industrial onde está implantada 

esta unidade corresponde a um dos espaços com maior afectação de solo industrial 

(existente e proposto, de acordo com o respectivo PDM) de todos os eixos em estudo. O 

impacte é considerado de ocorrência certa e de magnitude elevada. 

 

Poderão ainda ser afectados alguns empreendimentos de Turismo em Espaço Rural que se 

encontram na proximidade dos corredores da LAV, todos localizados no concelho de 

Alcobaça. Embora nenhum destes empreendimentos se localize a menos de 40 metros da 

linha, poderão sofrer impactes decorrentes do aumento dos níveis de ruído e vibrações e da 

degradação paisagística, o que poderá mesmo inviabilizar a sua actividade. 

 

- Casa do Chamiço – Localizado na freguesia da Benedita, junto ao lugar de Chamiço. 

Atendendo a que a distância ao sub-eixo 1.1.4 (alternativas SA e SB) é de 

aproximadamente 400 m e que nesse local se encontra a entrada de um túnel da LAV, 

prevê-se a ocorrência de impactes de magnitude média; 

- Casa da Padeira – Localizado em Aljubarrota, na freguesia de Aljubarrota (São Vicente), 

encontra-se a 200 m do sub-eixo 2.1.3 (alternativas NA, NB, NC e ND), próximo de um 
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local onde está projectada a construção de um túnel. Prevê-se a ocorrência de impactes 

de magnitude elevada; 

- Casa do Curral Velho – Localizado na freguesia de Aljubarrota (Prazeres), entre 

Moleanos e Termo de Évora, a mais de 700 m dos sub-eixos 2.8.2 e 2.10, não deverá 

sofrer impactes significativos; 

- Casal dos Cucos – Localiza-se em Lagoa do Cão, na freguesia de Aljubarrota 

(Prazeres), e encontra-se a 400 m do sub-eixo 2.1.2 (alternativa LA), a 90 m do sub-eixo 

2.10 (alternativa LB), a 200 m do sub-eixo 2.2.2 (alternativa LC) , a 300 m do sub-eixo 

2.3.1 (alternativa LD) , a 300 m do sub-eixo 2.8.2 (alternativa LE) e a 200 m do sub-eixo 

2.9 (alternativa LF). Prevê-se a ocorrência de impactes de magnitude elevada; 

- Casa do Vale dos Ventos - Localizado na freguesia de Turquel, na Quinta do Vale dos 

Ventos, no sopé da Serra dos Candeeiros. Os eixos mais próximos localizam-se a cerca 

de 2 km, pelo que não são esperados impactes significativos. 

 

Estes impactes são globalmente classificados como negativos, certos, directos, 

irreversíveis, permanentes e de dimensão espacial local. 
 

 

6.11.2.6 Impactes decorrentes da afectação de equipamentos públicos 

 

Foi identificada uma série de equipamentos públicos existentes na proximidade da LAV que 

poderão ser afectados.  

 

Os impactes que a construção de uma linha-férrea terá nos equipamentos públicos poderão 

ser causados pelo corte dos acessos aos equipamentos, pelo aumento dos níveis de tráfego 

de veículos pesados nas imediações, do ruído e poluição nas áreas envolventes, ou mesmo 

pela destruição total ou parcial dos edifícios. Esta afectação traduz-se em perturbações e, 

eventualmente, interrupções no funcionamento dos equipamentos, com os transtornos e 

prejuízos que tal poderá acarretar para os utentes. 

 

Relativamente ao nível de ruído e vibrações, não se dispõe de elementos suficientes para 

proceder à avaliação dos impactes nos equipamentos na fase de construção. Sobre os 

níveis de ruído na fase de exploração, a avaliação dos impactes realizada no âmbito do 

descritor Ruído e Vibrações refere-se ao período nocturno, no qual não se prevêem 

impactes no funcionamento de qualquer dos equipamentos identificados na proximidade da 
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LAV, dado que a maioria funciona apenas durante o dia (exceptua-se a situação do lar de 

terceira idade em Bidoeira de Cima). 

 

Quanto aos níveis de vibrações na fase de exploração, de acordo com a avaliação realizada 

no âmbito do descritor Ruído e Vibrações, “ (…) verifica-se que, para velocidades na ordem dos 350 

km/h, podem ocorrer situações de incomodidade até uma distância de cerca de 80 m, não se prevendo situações 

de incomodidade em receptores a mais de cerca de 100 m da via”. 

 

A avaliação de impactes decorrentes da afectação de equipamentos é realizada para todas 

as situações em que são previstos impactes, ainda que ocorram a uma distância da linha-

férrea superior a 40 metros. Serão consideradas na avaliação as características de traçado 

e perfil do atravessamento da LAV junto aos equipamentos, bem como as acções de 

minimização preconizadas. 

 

 

Locais de culto 

 

Dos três locais de culto religioso potencialmente afectados pelos corredores da LAV, 

localizados em Moita do Poço, Assanha da Paz e Carnide de Cima, todos se encontram a 

mais de 100 metros da linha-férrea. 

 

A capela de Moita do Poço (Turquel – Alcobaça) ficará localizada a cerca de 100 metros do 

sub-eixo 1.3.2 (alternativas SC e SD) e a 120 metros do sub-eixo 1.5 (alternativas SE e SF). 

O acesso a partir da EN1 não será afectado e o Caminho Municipal que liga este 

equipamento à encosta da Serra dos Candeeiros será restabelecido. 

 

A ermida de Nossa Senhora da Paz, em Assanha da Paz (Almagreira – Pombal) está 

localizada a cerca de 150 metros do sub-eixo 2.5.3 (alternativas NA, NB, NC, ND, NE e NF). 

Está inserida no centro do pequeno aglomerado urbano, existindo ainda várias habitações 

localizadas entre a ermida e os terrenos onde poderá ser construída a linha-férrea. Os 

acessos à ermida não serão afectados. 

 

Quanto à capela de Carnide de Cima (Carnide – Pombal), ficará localizada a cerca de 100 

metros do sub-eixo 2.5.1 (alternativas NB e ND) e o seu acesso não será condicionado. 

 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
 

 

 
LIGAÇÃO FERROVIÁRIA DE ALTA VELOCIDADE ENTRE LISBOA E PORTO. TROÇO ALENQUER / POMBAL – LOTE C1 

ESTUDO PRÉVIO – Volume 17 – Estudo de Impacte Ambiental – Relatório (Tomo 4/4) 
Doc N.º 02-EM-C00000000-00-RSTD001-0C – REVISÃO C – 30 de Março de 2007 

6.498 

Atendendo às circunstâncias de afectação destes espaços, e assumindo que serão 

implementadas medidas de minimização apropriadas, designadamente ao nível das 

protecções acústicas e visuais, considera-se que a proximidade da LAV não deverá suscitar 

impactes significativos nestes equipamentos. 

 

 

Estabelecimentos de ensino e outros equipamentos para a infância e juventude 

 

Foram identificadas 6 escolas básicas do 1º ciclo (EB1) e 2 jardins-de-infância localizados 

na proximidade dos corredores da LAV, que poderão sofrer impactes decorrentes da 

construção e exploração da linha-férrea. 

 

A EB1 de Moita do Poço (Turquel - Alcobaça) fica localizada a 30 metros do sub-eixo 1.5 

(alternativas SE e SF) e a 40 metros do sub-eixo 1.3.2 (alternativas SC e SD), sendo que 

ambos os sub-eixos atravessam esta zona em escavação, mas de pouca profundidade. O 

acesso à escola não é comprometido, mas parte do seu espaço de recreio nas traseiras do 

edifício será afectado. Dada a grande proximidade à LAV, considera-se que a linha-férrea irá 

introduzir impactes não minimizáveis e muito significativos, designadamente ao nível do 

ruído e vibrações e dos potenciais riscos inerentes à proximidade entre um equipamento 

para crianças e uma linha-férrea, que inviabilizam o funcionamento deste equipamento. 

Considera-se que estes impactes são de natureza negativa, de incidência directa, de 

magnitude elevada, de duração permanente, com uma ocorrência certa, de dimensão 
espacial local e irreversíveis. A substituição deste equipamento por um novo, ou a 

redistribuição dos alunos por outras escolas, deverão ser soluções equacionadas em fase 

posterior, considerando as necessidades da rede escolar do concelho de Alcobaça. 

 

A EB1 / ATL de Covões (Prazeres de Aljubarrota - Alcobaça) localiza-se a 10 metros do sub-

eixo 2.10 (alternativa LB), ficando inviabilizado o seu funcionamento. Espera-se um impacte 

muito significativo, que é classificado como negativo, directo, de magnitude elevada, 

permanente, certo, de dimensão espacial local e irreversível. A substituição deste 

equipamento por um novo, ou a redistribuição dos alunos por outras escolas, deverão 

também ser soluções equacionadas em fase posterior, considerando as necessidades da 

rede escolar do concelho de Alcobaça. 
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A EB1 de Boa Vista (Boa Vista - Leiria) localiza-se a 10 metros do sub-eixo 2.2.4 

(alternativas NE e NF). O atravessamento desta zona (vale da Ribeira dos Frades / Ribeira 

do Sirol) é feito em viaduto, cuja base dista aproximadamente 40 metros de altura do local 

onde está implantada a escola. Considera-se que a proximidade à LAV não inviabiliza o 

funcionamento deste equipamento, embora se possam sentir impactes não desprezáveis ao 

nível do ruído e vibrações. Por isto, considera-se o impacte como negativo, directo, de 

magnitude reduzida, permanente, provável, de dimensão espacial local e irreversível. 
 

Quanto à EB1 de Carnide de Cima (Carnide - Pombal), ficará localizada a 120 metros da 

linha-férrea, nomeadamente do sub-eixo 2.5.1 (alternativas NB e ND), não sendo afectados 

os seus acessos. A serem implementadas medidas de minimização acústicas e visuais 

apropriadas nas fases de construção e exploração, não se espera a ocorrência de impactes 

significativos sobre este equipamento. 

 

A EB1 de Assanha da Paz (Almagreira - Pombal) fica localizada a cerca de 150 metros do 

sub-eixo 2.5.3A, a 170 metros do sub-eixo 2.5.3B e a 180 metros do sub-eixo 2.5.3C 

(alternativas NA, NB, NC, ND, NE e NF). O acesso a Assanha da Paz não será 

condicionado. Com a implementação de medidas de minimização acústicas e visuais 

apropriadas nas fases de construção e exploração, não se espera que ocorram impactes 

significativos sobre este equipamento.  

 

A EB1 de Mata de Baixo (Rio Maior – Rio Maior) fica localizada a 200 metros do sub-eixo 

1.3.1 (alternativas SC, SD, SE e SF). O acesso a Mata de Baixo não será condicionado e a 

estrada que liga Mata de Baixo à EN1 será restabelecida. Não são esperados impactes 

significativos sobre este equipamento. 

 

O Jardim-de-infância de Tremoceira (Pedreiras – Porto de Mós) ficará localizado 

praticamente sob o sub-eixo 2.3.2 (alternativa NF) e a 10 metros do sub-eixo 2.2.3 

(alternativa NE). Ambos os sub-eixos implicam a construção de um viaduto sobre a EN1, 

sob o qual ficará localizado este jardim-de-infância. Não é possível prever com exactidão 

nesta fase de Estudo Prévio se a construção do viaduto interfere fisicamente com o espaço 

ocupado por este equipamento. No entanto, dada a grande proximidade à LAV, espera-se 

um impacte muito significativo em termos de aumento dos níveis de poluição sonora, 

vibrações e risco, que poderá inviabilizar a continuação do seu funcionamento. Considera-se 
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portanto ser um impacte negativo, directo, de magnitude elevada, permanente, certo, de 

dimensão espacial local e irreversível. 
 

A situação da interferência da LAV com o Jardim-de-infância de Regueira de Pontes 

(Regueira de Pontes - Leiria) é muito semelhante à situação do Jardim-de-infância de 

Tremoceira. Este equipamento também ficará praticamente sob o sub-eixo 2.1.5 

(alternativas NA, NB, NC e ND), junto ao local em que termina o viaduto da LAV sobre o Rio 

Lis. Dada a altura da base do viaduto nesta zona (aproximadamente 10 metros), é possível 

que a sua construção não interfira directamente com o equipamento. No entanto, também 

neste caso se espera um impacte muito significativo em termos de aumento dos níveis de 

poluição sonora e de risco, dada a grande proximidade à LAV, que poderá inviabilizar a 

continuação do seu funcionamento. Considera-se portanto ser um impacte negativo, 

directo, de magnitude elevada, permanente, certo, de dimensão espacial local e 

irreversível. 
 

 

Equipamentos para a Terceira Idade 

 

O lar de terceira idade Sobral do Castanheiro localiza-se em Bidoeira de Cima (Leiria), a 

cerca de 100 metros do sub-eixo 2.1.6 (alternativas NA e NC) e a cerca de 300 metros do 

sub-eixo 2.2.4 (alternativas NE e NF). Nenhum dos sub-eixos interfere com a única via 

urbana que serve de acesso a este equipamento. 

 

O sub-eixo 2.1.6 atravessa a Bidoeira de Cima em forma de falso túnel, cuja saída sul ficará 

a 100 metros do lar de terceira idade. Prevê-se que esta proximidade, ainda que 

implementadas as medidas de minimização acústica e visual preconizadas para as fases de 

construção e exploração, possa suscitar impactes significativos, que se classificam de 

negativos, directos, de magnitude elevada, permanentes, certos, de dimensão 
espacial local e reversíveis. 

 

O sub-eixo 2.2.4 não deverá suscitar impactes tão significativos no funcionamento deste lar, 

atendendo à distância de 300 metros que os separará, e assumindo a cumprimento das 

medidas de minimização apropriadas, designadamente ao nível das protecções acústicas e 

visuais. Ainda assim, classificam-se estes impactes de negativos, directos, de magnitude 
reduzida, permanentes, certos, de dimensão espacial local e reversíveis. 
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Equipamentos desportivos 

 

Os limites do campo de golfe da Quinta do Brinçal (Arrouquelas – Rio Maior) encontram-se 

localizados a 300 metros do sub-eixo 1.1.3 (alternativas SA, SC e SE). O equipamento 

desportivo em si não será afectado, assumindo que serão implementadas as medidas de 

minimização apropriadas, designadamente ao nível das protecções acústicas e visuais. 

Contudo, importa frisar que a construção da LAV terá impactes sócio-económicos directos 

doutra natureza neste empreendimento, porque condiciona a concretização do seu projecto 

de expansão, em que está prevista a construção de um hotel, residências e outros 

equipamentos. 

 

Quanto ao Centro Internacional de Ténis de Leiria, localizado próximo de Pousos (Leiria), 

ficará a cerca de 40 metros do sub-eixo 2.2.4 (alternativas NE e NF), embora numa posição 

sobrelevada junto à saída de um túnel, sendo que a linha-férrea poderá interferir 

directamente com a área de expansão da zona desportiva. Os impactes previstos nas fases 

de construção e exploração da linha, particularmente a poluição sonora, as vibrações e a 

degradação paisagística, poderão condicionar seriamente este empreendimento pelo que se 

classifica o impacte de negativo, directo, de magnitude elevada, permanente, certo, de 

dimensão local e irreversível. 
 

Em Á-do-Barbas, no concelho de Leiria, localiza-se um campo de jogos pelado, que será 

afectado directamente pelo sub-eixo 2.1.4 (alternativas NA e NB). Este sub-eixo ficará 

localizado a cerca de 20 m do campo de jogos, em escavação e junto à sua entrada, não 

estando previsto o restabelecimento do Caminho Rural que lhe serve de único acesso. A 

viabilidade deste equipamento fica seriamente condicionada, pelo que se considera um 

impacte negativo, directo, de magnitude elevada, permanente, certo, de dimensão 
espacial local e irreversível. 
 

Em Pedreiras (Porto-de-Mós) encontra-se um outro campo de jogos pelado, utilizado pelo 

Grupo Desportivo das Pedreiras. É intersectado pelo sub-eixo 2.2.3 (alternativa NE) e fica a 

uma distância de 50 metros do sub-eixo 2.3.2 (alternativa NF). Nenhum dos sub-eixos 

afectará o acesso a este equipamento a partir da EN1, e ambos prevêem o 

restabelecimento do Caminho Rural que serve de acesso a partir da localidade de 

Pedreiras. O impacte causado pelo sub-eixo 2.2.3 não é minimizável e inviabiliza o 
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funcionamento deste equipamento, pelo que é classificado como negativo, directo, de 

magnitude elevada, permanente, certo, de dimensão espacial local e irreversível. Por 

sua vez, o impacte suscitado pelo sub-eixo 2.3.2, atendendo à maior distância ao 

equipamento, ao facto de não interferir directamente com este e de ser minimizável, é 

classificado de negativo, directo, de magnitude média, permanente, certo, de dimensão 
espacial local e reversível 
 

Em Almagreira, no concelho de Pombal, encontra-se um outro campo de jogos pelado, junto 

ao qual existe um pequeno campo polidesportivo. Fica localizado a cerca de 50 metros do 

sub-eixo 2.5.3C, a 100 metros do sub-eixo 2.5.3B e a 180 metros do sub-eixo 2.5.3A 

(alternativas NA, NB, NC, ND, NE e NF). O acesso a Almagreira não será afectado por 

qualquer das alternativas. Considera-se que não se deverão verificar impactes significativos 

neste equipamento, desde que sejam implementadas medidas de minimização adequadas 

ao nível da protecção acústica e visual.  

 

Quanto aos dois campos de jogos localizados a 180 metros do sub-eixo 2.5.1 (alternativas 

NB e ND) em Bidoeira de Cima, no concelho de Leiria, e que são utilizados pelo Grupo 

Desportivo e Recreativo Bidoeirense, não é de esperar que sofram impactes significativos, 

dada a distância que os separa da linha-férrea e atendendo a que o Caminho Rural que 

serve de acesso ao aglomerado urbano será restabelecido. 

 

 

Cemitérios 

 

Nenhum dos cemitérios identificados na Caracterização da Situação Actual será 

directamente afectado pelo projecto da LAV, sendo que todos estão localizados a mais de 

40 metros da linha-férrea. Atendendo à implantação dos traçados junto destes espaços, e 

assumindo que serão implementadas as medidas de minimização apropriadas, 

designadamente ao nível das protecções acústicas e visuais, considera-se que a 

proximidade da LAV não deverá suscitar impactes significativos. 
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Equipamentos de saúde 

 

O único equipamento de saúde localizado na proximidade da LAV é a extensão de Regueira 

de Pontes do Centro de Saúde de Leiria - Dr. Arnaldo Sampaio. Está localizado a cerca de 

190 metros do sub-eixo 2.1.5 (alternativas NA, NB, NC e ND) e a via urbana que funciona 

como seu acesso principal não deverá ser afectada, pelo que não se prevê a ocorrência de 

impactes significativos sobre este equipamento. 

 

 

6.11.2.7 Impactes decorrentes da afectação de redes de infra-estruturas  

 

Foram identificadas na caracterização da situação de referência diversas situações em que 

os corredores da LAV interceptam infra-estruturas das redes de abastecimento de água, 

saneamento, transporte de gás, energia eléctrica e telecomunicações. As interferências com 

as redes em alta estão identificadas e caracterizadas no Estudo Prévio, designadamente no 

Volume 12 – Obras Acessórias: Serviços Afectados, assim como na Caracterização da 

Situação Actual do descritor Sócio-economia, no presente Estudo de Impacte Ambiental.  

 

Os impactes sócio-económicos que estas intercepções poderão suscitar decorrem 

fundamentalmente da possibilidade de haver cortes, permanentes ou temporários, dos 

serviços que lhes estão associados. Em termos sociais e económicos, a interrupção destes 

serviços traduz-se fundamentalmente em transtornos para a população em geral, em 

prejuízos para as actividades económicas dependentes destes serviços, em prejuízos para 

as concessionárias e em condicionalismos ao funcionamento dos serviços públicos. 

 

Da análise do projecto, verifica-se que está previsto o restabelecimento de todos os serviços 

afectados, sendo inclusivamente apresentadas propostas de soluções técnicas para a sua 

concretização. As soluções técnicas apresentadas têm como objectivo o restabelecimento 

de todos os serviços afectados e a sua compatibilização com o funcionamento da linha-

férrea de alta velocidade. 

 

Considera-se, portanto, que o projecto está concebido de forma que não implica o corte 

permanente de qualquer dos serviços afectados, pelo que a possibilidade de ocorrência de 

impactes fica limitada à fase de construção, durante a qual poderão ocorrer interrupções 
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temporárias nos serviços, resultantes das acções necessárias ao restabelecimento das 

infra-estruturas afectadas. 

 

Após a selecção dos traçados, as propostas de soluções técnicas de restabelecimento dos 

serviços afectados apresentadas no projecto terão, necessariamente, de ser analisadas 

individualmente e concertadas com as empresas concessionárias das redes, podendo não 

ser as soluções de restabelecimento efectivamente adoptadas. Não se sabendo 

concretamente quais serão as soluções definitivas, quais serão as obras de 

restabelecimento que implicam interrupção dos serviços e, consequentemente, qual a 

duração prevista dos cortes, é difícil nesta fase avaliar com rigor os impactes resultantes da 

sua afectação. 

 

Contudo, de modo a possibilitar uma previsão dos eventuais impactes resultantes das 

acções de restabelecimento das infra-estruturas afectadas, assumiu-se que as soluções 

técnicas implementadas serão as preconizadas no Estudo Prévio, procedendo-se à 

avaliação dos possíveis impactes sócio-económicos resultantes. 

 

Os impactes sócio-económicos decorrentes da afectação directa de infra-estruturas de 

abastecimento de água, saneamento, gás e energia eléctrica são considerados globalmente 

como de natureza negativa, de incidência directa, com duração temporária, e 

reversíveis. Tratando-se essencialmente de redes de infra-estruturas de dimensão supra-

municipal, considerou-se que os impactes serão de dimensão espacial regional. 
 

Quanto à ocorrência dos impactes, considerou-se que variam entre certos e prováveis, 

consoante as características das intercepções e das acções de restabelecimento 

preconizadas para cada uma. A magnitude do impacte é determinada pela importância para 

a respectiva rede da infra-estrutura afectada. Estes critérios serão detalhados para cada um 

dos tipos de infra-estruturas afectadas. 
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6.11.2.7.1 Impactes decorrentes da afectação de infra-estruturas de abastecimento de água 

 

Relativamente às infra-estruturas de águas e saneamento, o Estudo Prévio5 prevê que “os 

desvios dos serviços afectados terão, sempre que possível, soluções sem necessidade de desvios provisórios. 

Serão privilegiadas as soluções em que as redes executadas no início da obra, possam constituir os desvios 

definitivos”. Prevê ainda que “os desvios considerados nos serviços afectados das Redes de Água não têm, 

à excepção do Aqueduto do Alviela, soluções complicadas e variantes com extensão apreciável”. 

 

No caso das infra-estruturas de águas, considerou-se que os impactes decorrentes de 

interrupções temporárias do abastecimento seriam prováveis em situações de desvio com 

cruzamento perpendicular, excepto nas situações de cruzamentos em viaduto nas quais se 

colocam dúvidas relativamente à ocorrência efectiva de interferências com estas infra-

estruturas, sendo os impactes nestes casos classificados de incertos. Nas restantes 

situações, em que é apenas prevista a necessidade de criar protecções às condutas, os 

impactes são também classificados como incertos.  

 

Os impactes decorrentes da afectação das infra-estruturas da EPAL, designadamente do 

Aqueduto do Alviela, foram considerados de magnitude elevada atendendo à sua 

importância, uma vez que se trata de uma importante infra-estrutura de abastecimento de 

água aos concelhos da Área Metropolitana de Lisboa, podendo afectar uma população 

muito numerosa. O Estudo Prévio6 identifica o restabelecimento e protecção destas infra-

estruturas como intervenções de restabelecimento das mais críticas e onerosas pela sua 

dimensão, condicionalismos legais e de protecção. 

 

Quanto às infra-estruturas da Águas do Oeste, verifica-se que têm dimensões inferiores às 

das infra-estruturas da EPAL, as soluções técnicas para o seu restabelecimento não são tão 

complexas e – não menos relevante – tratam-se de infra-estruturas que ainda não estão 

construídas.  

 

Contudo, a população potencialmente afectada por cortes no abastecimento é ainda 

significativa: o subsistema norte abastecerá os concelhos de Azambuja, Cadaval, 

Bombarral, Lourinhã, Óbidos, Peniche e Caldas da Rainha, enquanto o subsistema centro 

abastecerá os concelhos de Caldas da Rainha, Rio Maior, Azambuja, Alcobaça e Nazaré.  

                                                      
5 Estudo Prévio - Volume 12 – Obras Acessórias: Serviços Afectados 
6 Idem 
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Considera-se por isto tratar-se de impactes de magnitude média. No Anexo 6.11.2 são 

classificadas as afectações de infra-estruturas de abastecimento de água quanto à sua 

ocorrência e magnitude. 

 

6.11.2.7.2 Impactes decorrentes da afectação de infra-estruturas de esgotos 

 

Quanto às interferências com infra-estruturas de esgotos, o Estudo Prévio considera que “as 

infra-estruturas de esgotos têm, em geral, soluções de desvio com traçado alternativo da 

rede, sem extensões muito significativas e com soluções gravíticas. Em alguns pontos 

considerou-se improvável a concepção de uma solução gravítica, optando-se por prever a 

instalação de uma estação elevatória como órgão complementar do sistema de desvio do 

traçado da rede”. Relativamente à instalação de órgãos complementares dos sistemas, que 

sejam afectados (reservatórios, estações elevatórias, ou ETAR), o Estudo Prévio refere que 

“deverão ser reposicionados de acordo com as condições locais e os restabelecimentos 

previstos”. 

 

Nas situações de interferência que requerem desvios, alterações de traçado ou construção 

de estações e condutas elevatórias, considerou-se provável a sua ocorrência. Nas 

restantes situações, a ocorrência de impactes foi considerada incerta. Quanto à magnitude 

do impacte, considerou-se ser reduzida quando as infra-estruturas afectadas são condutas 

de saneamento/colectores, e média quando são afectados órgãos complementares dos 

sistemas (neste caso, apenas é afectada uma estação elevatória da SIMLIS). 

 

No Anexo 6.11.3 assinalam-se as afectações de infra-estruturas de esgotos. 

 

 

6.11.2.7.3 Impactes decorrentes da afectação de infra-estruturas de transporte de gás 

natural 

 

As infra-estruturas em alta de transporte de gás natural afectadas pertencem às redes da 

concessionária Transgás e da distribuidora regional Lusitânia Gás. As acções de 

restabelecimento das infra-estruturas da Transgás, por se tratarem essencialmente de 

gasodutos de 1º Escalão (com pressão de serviço superior a 20 bar e máxima de 84 bar) 

são também consideradas, no Estudo Prévio, como das mais críticas e onerosas, pela sua 
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dimensão, condicionalismos legais e de protecção. As restantes infra-estruturas analisadas 

são gasodutos de 2º Escalão (com pressão de serviço igual ou inferior a 20 bar e superior a 

4 bar) pertencentes às redes da Transgás e da Lusitânia Gás.  

 

Em termos da magnitude dos impactes, considerou-se a interferência com gasodutos de 1º 

Escalão como sendo de magnitude elevada, e com gasodutos de 2º Escalão como sendo 

de magnitude média. 

 

As acções de restabelecimento previstas no Estudo Prévio são tipificadas em quatro 

intervenções previstas: 

 

- Construção de novo troço; 

- Instalação de casing (manga de protecção metálica); 

- Caleira invertida de betão armado; 

- Intervenção em carga. 

 

Destas intervenções, prevê-se que todas sejam possíveis de implementar sem interrupção 

do serviço, reduzindo-se assim a probabilidade de ocorrência de interrupções no 

abastecimento de gás natural. Contudo, nos casos em que a interferência obriga à 

construção de novo troço (designadamente, nos casos de cruzamento em escavação), 

poderá ser mais vantajoso em termos de custos e das condições de segurança da 

intervenção proceder à retirada de serviço do troço entre duas estações, pelo tempo 

necessário à operação de ligação da nova travessia, do que instalar um by-pass temporário, 

através de uma intervenção em carga. As implicações destas duas operações alternativas 

de restabelecimento estão bem explícitas no Estudo Prévio: 

“A inserção do novo troço no gasoduto existente, sem a interrupção do serviço, consiste na instalação de 
um by-pass temporário por meio duma intervenção em carga (IC) no gasoduto em serviço. Esta 
intervenção é muito dispendiosa e envolve operações de elevado risco, particularmente em gasodutos de 
alta e média pressão. Há muito poucas empresas especializadas habilitadas para este trabalho. (…) 

A retirada de serviço (RS) do troço de gasoduto entre duas estações envolve por parte da Concessionária 
a avaliação da possibilidade de garantir os fornecimentos a jusante do troço intervencionado. Envolve 
também a purga do troço entre duas estações, que num gasoduto do 1º escalão de diâmetro 700 mm, 
significa uma grande quantidade de gás natural (metano) perdido para a atmosfera. 

Nesta fase do estudo consideramos que todas as interferências que obriguem ao corte do gasoduto 
existente serão feitas com intervenção em carga. Apenas apresentamos uma indicação dos eixos em que 
pelo número de intervenções dentro dum mesmo troço do gasoduto entre duas estações poderá ser mais 
conveniente a retirada de serviço, bem como uma estimativa do gás perdido em cada troço.  
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Após selecção dos eixos e numa fase de projecto mais desenvolvida, a Operadora estará em condições 
de avaliar qual a melhor opção. Nesta avaliação terá necessariamente em consideração a possibilidade 
de poder ou não continuar a garantir fornecimentos a jusante do troço intervencionado, o que depende da 
zona da rede intervencionada (a rede de transporte não é uma rede em malha fechada e por exemplo, a 
norte da estação JCT 2500 esta possibilidade é mais difícil do que a sul); da importância dos 
fornecimentos (a Operadora tem fornecimentos classificados como “ininterruptíveis”, que só em 
circunstâncias muito excepcionais podem ser suspensos); e do volume do consumo previsto para o 
período da intervenção, variável ao longo do ano.” 

 

Tendo em conta estes elementos, considerou-se que, nos casos de acções de 

restabelecimento para as quais foram estimados os custos com a retenção do serviço, que a 

ocorrência dos impactes é provável. Nas restantes interferências, uma vez que não se 

prevê a necessidade de interrupção do serviço, a ocorrência dos impactes foi classificada de 

incerta. 

 

No Anexo 6.11.4 indicam-se as afectações de infra-estruturas de gás. 

 

 

6.11.2.7.4 Impactes resultantes da afectação de infra-estruturas de transporte de 

electricidade 

 

Quanto às infra-estruturas de transporte de electricidade, são avaliados apenas os impactes 

resultantes da afectação das linhas de alta e muito alta tensão, uma vez que os elementos 

de base disponíveis dificultam uma análise rigorosa das interferências com as linhas de 

média e baixa tensão, mas também por se considerar que os impactes decorrentes da 

afectação de linhas de média e baixa tensão, atendendo a que o seu restabelecimento é 

relativamente simples, serão muito limitados em termos de duração e de dimensão espacial, 

não se justificando, neste contexto, a sua avaliação. 

 

Quanto ao restabelecimento das linhas de alta e muito alta tensão, são também 

considerados operações de grande complexidade devido às dificuldades técnicas de 

construção e manutenção, ao elevado custo associado e aos condicionalismos 

regulamentares. 

 

A escassez da informação de base dificultou, no Estudo Prévio, a caracterização mais 

rigorosa das interferências e a definição das soluções técnicas de restabelecimento 

apresentadas. No entanto, o Estudo Prévio considerou serem viáveis todos os cruzamentos 

existentes com as linhas de alta e muito alta tensão que integram a RNT – Rede Nacional 

de Transporte. 
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Para as interferências identificadas no Estudo Prévio e na Caracterização da Situação 

Actual em que se verificam situações de cruzamento sem serviço afectado, não foi prevista 

a ocorrência de impactes. 

 

Nas restantes interferências, apresentadas no Anexo 6.11.5, considerou-se que a ocorrência 

de impactes é provável em todas as situações, dado que têm implícita a substituição de 

pelo menos um apoio da linha. Quanto à magnitude, tratando-se de linhas de alta e muito 

alta tensão integradas na RNT – Rede Nacional de Transporte, e portanto das mais 

importantes infra-estruturas de transporte de electricidade a nível do país, considerou-se os 

impactes decorrentes da sua afectação como de magnitude elevada. 

 

 

6.11.2.7.5 Impactes decorrentes da afectação de infra-estruturas de telecomunicações 

 

No que concerne à afectação das redes de telecomunicações caracterizadas, apesar de os 

traçados da LAV interceptarem feixes hertzianos, segundo parecer da ANACOM referido no 

Estudo Técnico, “não será de esperar que a implementação do traçado ferroviário previsto, em qualquer dos 

traçados propostos, possa provocar interferências ou perturbações radioeléctricas, desde que não seja invadida 

a zona de desobstrução estabelecida para cada um dos feixes”. Não é assim prevista a ocorrência de 

impactes nesta rede. 

 

Relativamente às infra-estruturas da Portugal Telecom, designadamente infra-estruturas 

aéreas, infra-estruturas enterradas e antenas ou torres, o seu restabelecimento não 

apresenta dificuldades técnicas significativas, assumindo-se que, a haver interrupções dos 

serviços, os impactes daí resultantes serão também muito limitados em termos da sua 

duração e dimensão espacial, não se justificando, neste contexto, a sua avaliação. 

 

 

6.11.2.8 Impactes decorrentes da afectação das redes de acessibilidades 

 

Os traçados em estudo da Linha de Alta Velocidade interferem com diversas infra-estruturas 

das redes rodoviária e ferroviária e com a rede de acessos pedonais, apresentando-se no 

Anexo 6.11.6 as afectações identificadas. 
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Relativamente às interferências do troço Alenquer (Ota) / Pombal da LAV com estas redes, 

importa em primeiro lugar considerar o que está previsto no Estudo Prévio relativamente ao 

seu restabelecimento, nomeadamente no Volume 6 – Restabelecimentos, Interfaces e 

Caminhos Paralelos. Assim, no Capítulo 3 - Restabelecimentos, Ponto 3.1 – Generalidades, 

é explicitado o seguinte: 

“Ao longo de todo o traçado da Linha de Alta Velocidade a necessidade de manter a rede rodoviária 
nacional e local a funcionar convenientemente obriga ao restabelecimento das vias interferidas. 

Todas as Vias que integram o Plano Rodoviário Nacional (Auto-estradas, Itinerários Principais e 
Complementares, Estradas Nacionais, Regionais e Outras Estradas) serão restabelecidas, mantendo-se 
na medida do possível as características geométricas de traçado recomendadas pelas normas da EP (ex-
JAE) e/ou as características que apresentem na zona de influência do Restabelecimento. 

As Estradas e Caminhos Municipais e outras vias locais/urbanas, de uma forma geral, também serão 
restabelecidas. No entanto em zonas urbanas ou com edificações dispersas onde se verifica um número 
considerável de intersecções, apenas algumas vias serão restabelecidas, mantendo-se funcional a rede 
viária existente, à custa, sempre que possível, da redefinição das circulações nas vias transversais 
existentes, bem como a Caminhos Paralelos que permitirão a ligação entre as vias restabelecidas e as 
não restabelecidas. 

No que diz respeito à rede de Caminhos Rurais apenas alguns serão restabelecidos, prevendo-se a 
localização de pelo menos um restabelecimento por quilómetro de desenvolvimento da LAV. Este tipo de 
restabelecimentos interligará também com a rede de Caminhos Paralelos que assegurará as ligações 
com vias não restabelecidas e permitirá a acessibilidade a parcelas adjacentes à LAV que possam ficar 
sem acessos directos em resultado da implantação da infra-estrutura ferroviária. 

Ao longo de toda a via, mesmo quando não haja necessidade de prever acessos a parcelas marginais ou 
de dar continuidade a restabelecimentos, paralelamente à LAV, existirá sempre ao longo de todo o 
traçado um Caminho Paralelo de um dos lados da linha destinado a assegurar as acessibilidades à via-
férrea em caso de emergência ou para trabalhos de manutenção”. 

 

No que concerne aos impactes decorrentes da afectação de vias urbanas e caminhos 

pedonais, estes serão avaliados no âmbito dos impactes urbanísticos na fase de construção, 

nomeadamente em termos do efeito de barreira. Quanto à afectação da rede de caminhos 

rurais, considerando estar previsto o restabelecimento de pelo menos um caminho rural por 

quilómetro e a construção de caminhos paralelos à via-férrea que permitirão a ligação entre 

caminhos restabelecidos e não restabelecidos, não se consideram significativos os 

eventuais impactes que se verifiquem no funcionamento desta rede, e portanto não serão 

avaliados. 

 

Quanto à afectação das redes principais de acessibilidades rodoviárias e ferroviárias, 

verifica-se que todas as interferências com Auto-estradas, Itinerários Principais e 

Complementares, Estradas Nacionais, Estradas Regionais e a maioria das Estradas e 

Caminhos Municipais serão restabelecidas, o mesmo se verificando nas interferências com 

linhas-férreas. A ocorrência de impactes decorrentes da sua afectação está por isso limitada 
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à fase de construção, podendo resultar de interrupções temporárias da circulação durante o 

período necessário à realização das obras de restabelecimento. 

 

A afectação permanente ou temporária destas redes acarreta impactes sócio-económicos 

diversos, resultantes da interrupção dos fluxos sociais e económicos que nelas circulam, e 

que se traduzem directamente num agravamento dos tempos de deslocação e, 

consequentemente, num agravamento dos custos de transporte. As perturbações nestas 

redes têm assim impactes nas deslocações em transporte individual e nos serviços de 

distribuição e transportes, públicos e de mercadorias.  

 

Os impactes sócio-económicos resultantes da afectação directa das redes de 

acessibilidades rodoviárias e ferroviárias principais são globalmente classificados como 

negativos, directos, temporários e reversíveis. Quanto à dimensão espacial, considerou-

se os eventuais impactes sobre auto-estradas e linhas-férreas principais como impactes de 

dimensão regional, e os restantes como impactes de dimensão local. 
 

A magnitude dos impactes será avaliada consoante a tipologia das vias afectadas, 

assumindo a existência de uma relação entre a hierarquia das vias e os volumes de tráfego 

que nelas circulam. Assim, considerou-se que os impactes nas linhas-férreas do Norte e do 

Oeste e nos Itinerários Principais e Complementares serão impactes de magnitude 
elevada, os impactes sobre as restantes Estradas Nacionais serão de magnitude média e 

os impactes sobre as Estradas Municipais serão de magnitude reduzida. No caso do ramal 

ferroviário da Linha do Oeste que serve a cimenteira de Maceira-Liz, considerou-se tratar de 

um impacte de magnitude média.  

 

Quanto à ocorrência dos impactes, ou seja, a probabilidade de ocorrência da interrupção da 

circulação para a realização das obras de restabelecimento, considerou-se ser variável 

consoante a necessidade de proceder, ou não, a rectificações dos traçados em perfil ou 

planta das vias intersectadas. No Volume 6 do Estudo Prévio, em concreto no Ponto 3.3 – 

Características Geométricas dos Traçados, encontram-se elementos relevantes para esta 

avaliação: 

 “No que diz respeito ao restabelecimento de auto-estradas e itinerários principais e complementares 
existentes, em construção, ou previstos cujo projecto de execução já exista, não se verifica a necessidade 
de proceder a rectificações de traçado, em planta e perfil longitudinal, em nenhuma situação, já que 
houve o cuidado durante os estudos do traçado da LAV de se garantirem os gabaris necessários para a 
transposição destas vias. Situação idêntica se passa com as vias-férreas intersectadas. 
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Na intersecção da LAV com Estradas Nacionais ou Outras Estradas, que pertencem ao Plano Rodoviário 
Nacional torna-se necessário em algumas situações, para garantir gabaris mínimos, que se proceda à 
rectificação do traçado em perfil longitudinal e/ou em planta por forma a encontrar soluções tecnicamente 
ajustadas a cada local e a cada situação particular de interferência”. 

 

A classificação dos impactes consoante a sua ocorrência será assim classificada de incerta, 

quando não se verifica a necessidade de proceder a rectificações dos traçados, e provável, 
nas restantes situações, atendendo para isso aos tipos de restabelecimento previstos. 

 

 

6.11.3 Impactes na fase de exploração 
 

6.11.3.1 Impactes no desenvolvimento económico regional 

 

A relação entre infra-estruturas de transporte e o desenvolvimento económico regional é 

sintetizada da seguinte forma por Leo van den Berg e Peter Pol, no estudo “The European 

High-Speed Train and Urban Development”: 

“Não existe uma relação causal inequívoca entre infra-estruturas de transporte e desenvolvimento 
económico regional. As infra-estruturas de transporte não geram desenvolvimento económico, assim 
como a chuva não produz vegetação ou os fertilizantes não produzem colheitas (Plassard, 1992). No 
entanto, as infra-estruturas de transporte podem funcionar como um catalisador, ajudando a despoletar 
uma evolução económica que, de outra forma, poderia não se iniciar. De facto, as infra-estruturas podem 
em alguns casos ser uma condição necessária – embora nunca suficiente – para o crescimento 
económico”7 

 

Efectivamente, é esperada a ocorrência de impactes económicos positivos muito 

significativos, relacionados com a exploração da rede ferroviária portuguesa de alta 

velocidade. Estes impactes traduzem-se, de um modo geral, num crescimento do produto 

interno bruto, no desenvolvimento de novas actividades económicas e na criação de novos 

empregos.  

 

Considera-se que estes impactes são fundamentalmente indirectos, e resultantes do efeito 

de alavancagem que a criação de novas e melhores infra-estruturas de transportes – e 

portanto da melhoria das condições de acessibilidade – poderá ter no desenvolvimento 

económico dos territórios servidos, e que se farão sentir à escala europeia, nacional, 

regional e local. 

                                                      
7 “There is no unequivocal causal relationship between transport infrastructure and regional-economic development. Transport 
infrastructures do not generate economic development anymore than rain produces vegetation or fertiliser produces crops 
(Plassard, 1992). Transport infrastructure can work as a catalyst, however, helping to set in motion an economic evolution which 
otherwise would not have started. Indeed, infrastructure can in some cases be a necessary, although it is never a sufficient, 
condition for economic growth.” BERG, Leo van den; POL, Peter – The European High-Speed Train and Urban Development: 
Experiences in fourteen European urban regions, EURICUR, Rotterdam, 1998. 
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A linha ferroviária de alta velocidade Lisboa-Porto está integrada no Eixo de Alta Velocidade 

Ferroviária do Sudoeste Europeu, que, por sua vez, é um dos 30 projectos considerados 

prioritários pela Comissão Europeia para a implementação da rede trans-europeia de 

transportes (TEN-T – Trans-European Transport Network) e para a concretização da 

Estratégia de Lisboa.  

 

A operacionalização desta rede deverá contribuir para incrementar a competitividade da 

União Europeia, proporcionar um novo impulso ao desenvolvimento económico dos Estados 

Membros e reforçar a coesão das suas regiões, designadamente através dos efeitos 

esperados em termos de crescimento do PIB e criação de empregos. Estes grandes 

objectivos foram sublinhados, em 2005, num memorando do Presidente da Comissão 

Europeia sobre a implementação da rede trans-europeia de transportes: 

“A União Europeia precisa de infra-estruturas modernas para melhorar a sua competitividade. 
Desenvolver e melhorar estas infra-estruturas é um elemento chave para relançar a Estratégia de Lisboa 
para o Crescimento e Emprego. 

Ao tornar possível transportar bens e pessoas entre Estados-Membros de forma mais rápida e mais 
barata, a rede trans-europeia de transportes tem um papel crucial a desempenhar ao estimular o mercado 
interno e promover a coesão na Europa. Contribui também para restaurar o equilíbrio entre rotas de 
transporte e, portanto, para o desenvolvimento sustentável. De acordo com estudos da Comissão, a 
conclusão da rede trans-europeia de transportes resultaria num crescimento acrescido que poderia atingir 
0,2% a 0,3% do PIB, correspondendo potencialmente a um milhão de novos empregos permanentes.”8 

 

No mesmo sentido, no seu prefácio ao documento “TEN-T Priority Axes and Projects 2005”, 

o Vice-Presidente da Comissão Europeia, com responsabilidade pelos Transportes, Jaques 

Barrot, realçou igualmente a relevância da concretização da rede trans-europeia de 

transportes e, em particular, a importância da construção de trechos em falta (“missing 

links”) e da remoção de estrangulamentos (“bottlenecks”), para a geração de riqueza e 

emprego no espaço comunitário: 

“As economias modernas não podem gerar riqueza e emprego sem redes de transportes altamente 
eficientes. Isto é particularmente verdadeiro na Europa onde, para que bens e pessoas circulem rápida e 
facilmente entre Estados-Membros, precisamos de construir os trechos em falta e remover os 
estrangulamentos nas nossas infra-estruturas de transportes.. A rede trans-europeia de transportes é um 
elemento chave na relançada Estratégia de Lisboa para a competitividade e o emprego na Europa, por 

                                                      
8 “The European Union needs modern infrastructure to improve its competitiveness. Developing and improving this 
infrastructure is a key element in relaunching the Lisbon strategy for growth and employment. By making it possible to transport 
goods and persons between Member States more quickly and more cheaply, the trans-European transport network has a 
crucial role to play in stimulating the internal market and improving cohesion in Europe. It also contributes to restoring the 
balance between transport routes and thus to sustainable development. According to Commission studies, completion of the 
trans-European transport network would result in extra growth which could reach 0.2% to 0.3% of gross domestic product, 
potentially corresponding to a million permanent new jobs.” COMISSÃO EUROPEIA, Memorandum to the Commission from 
President Barroso in agreement with Mr. Barrot: Implementing the trans-European networks, Bruxelas, 2005 
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esta razão apenas: desbloquear rotas principais de transportes e assegurar transportes sustentáveis, 
inclusive através de grandes projectos tecnológicos.”9 

 

Entre os trechos em falta na rede trans-europeia de transportes, encontra-se precisamente a 

rede portuguesa de alta-velocidade ferroviária e as ligações Espanha-Portugal, enquanto a 

diferença de bitolas entre a Península Ibérica e o resto da Europa é considerada como um 

factor crítico de estrangulamento na rede trans-europeia, aspectos que serão resolvidos com 

a concretização do Eixo de Alta Velocidade Ferroviária do Sudoeste Europeu. 

 

Quanto aos benefícios esperados para a economia europeia e nacional decorrentes da 

conclusão do Eixo de Alta Velocidade Ferroviária do Sudoeste Europeu, o documento “TEN-

T Priority Axes and Projects 2005” prevê que a melhoria nas ligações de transportes, em 

particular devido à possibilidade de ligação ferroviária ao resto da Europa sem os 

constrangimentos da mudança de bitola, irá desencadear um impulso substancial ao 

desenvolvimento económico na Península Ibérica. Considera-se assim que a 

implementação da rede portuguesa de alta velocidade contribuirá substancialmente para 

aumentar a competitividade e impulsionar o desenvolvimento da economia europeia nas 

próximas décadas.  

 

Da mesma forma, para além dos impactes positivos esperados ao nível da economia 

europeia, são igualmente esperados impactes positivos muito significativos na economia 

nacional. No estudo “Consequências económicas do investimento na construção da Rede 

de Alta Velocidade”, elaborado para a RAVE pelo Centro de Estudos Aplicados da 

Universidade Católica Portuguesa, procurou-se avaliar os efeitos da implementação e 

exploração da rede portuguesa de alta velocidade sobre a eficiência, segundo o pressuposto 

de que um aumento na qualidade dos transportes potencia ganhos de competitividade e, por 

efeito eficiência, um aumento do Produto Interno Bruto. 

 

Este estudo, que se baseou nas previsões da procura de transportes e na proporção do 

tráfego induzido na Rede de Alta Velocidade, estima que, relativamente aos valores que se 

observariam sem a sua implementação, serão obtidos, por efeito eficiência resultante da 

exploração da rede, acréscimos anuais no PIB de 0,16% em 2020, 0,18% em 2030 e 0,19% 

                                                      
9 “Modern economies cannot generate wealth and employment without highly efficient transport networks. This is particularly 
true in Europe where, for goods and people to circulate quickly and easily between Member States, we must build the missing 
links and remove the bottlenecks in our transport infrastructure. The trans-European transport network is a key element in the 
relaunched Lisbon strategy for competitiveness and employment in Europe for that reason alone: to unblock major transport 
routes and ensure sustainable transport, including through major technological projects.” COMISSÃO EUROPEIA, TEN-T 
Priority Axes and Projects 2005. 
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em 2034. Em termos acumulados, estima-se um acréscimo de 1.134 milhões de euros no 

PIB entre 2014 e 2023. 

 

Atendendo a todos estes factores, considera-se que os impactes económicos decorrentes 

da exploração da LAV são de natureza positiva, de incidência indirecta, de magnitude 
elevada, permanentes, de ocorrência provável e irreversíveis. 

 

Quanto à dimensão espacial, os impactes económicos positivos identificados à escala 

supra-nacional e nacional deverão também verificar-se à escala regional e local, 
traduzindo-se em reforço da competitividade, desenvolvimento económico e criação de 

emprego na área de estudo, e particularmente no eixo urbano Leiria-Marinha Grande, 

devido à localização das estações projectadas.  

 

A ocorrência destes impactes é prevista também com base no pressuposto de que, quer o 

sector privado, quer o sector público, têm muito a ganhar com a melhoria das 

acessibilidades, designadamente devido à expansão do seu mercado potencial e dos 

mercados regionais de trabalho. Segundo BLUM, et al. (1997): 

“As vantagens que o sector privado em particular, mas também o sector público, podem obter através da 
acessibilidade acrescida provêm, por um lado, das possibilidades de estabelecer um grande número de 
contactos com outras firmas, ou seja com clientes e fornecedores, e, por outro lado, das melhores 
oportunidades para recrutar mão-de-obra com um perfil de competências adequado. Daí, podemos 
concluir que a acessibilidade acrescida também conduz a um alargamento dos mercados de trabalho 
regionais.”10 

 

Outros impactes que se poderão verificar à escala regional e local estão relacionados com o 

surgir de oportunidades de desenvolvimento de novas actividades económicas, sobretudo 

nos sectores dos serviços e do turismo. Segundo BERG e POL (1998): 

“A rede horizontal em evolução de cidades ligadas por comboio de Alta Velocidade abre novas 
perspectivas para o desenvolvimento económico. As cidades têm uma oportunidade de desenvolver 
certas especialidades ou competências chave à medida que as suas regiões de mercado relevantes são 
expandidas pelas melhores acessibilidades. (...) Da presente investigação, emergiram algumas 
actividades específicas que podem ser atraídas ou fortalecidas pelo comboio de Alta-Velocidade. Entre 
essas destacam-se os serviços de negócios, o turismo urbano e as actividades de congressos e feiras.”11 

                                                      
10 “The advantages that in particular the private but also the public sector can gain from improved accessibility do on the one 
hand come from the possibilities to carry through a larger number of contacts with other firms, i.e. with customers and suppliers, 
and on the other hand from the improved opportunities to recruit labour with a suitable competence profile. Hence, we may not 
that improved accessibility also leads to a widening of the regional labour markets.” BLUM, U; HAYNES, K.E.; KARLSSON, C., 
The regional and urban effects of high-speed trains, in The Annals of Regional Science, Volume 31, number 1, 1997 
11 “The evolving horizontal network of cities connected by the High-Speed Train opens new prospects for economic 
development. Cities get a chance to develop certain specialities or key competencies as their relevant market regions are 
expanded by improved access. (…) From the present investigation some specific activities have emerged which can be 
attracted to or strengthened by the High-Speed Train. Under that heading come notably business services, urban tourism, and 
congress and fair activities.” BERG, Leo van den; POL, Peter – The European High-Speed Train and Urban Development: 
Experiences in fourteen European urban regions, EURICUR, Rotterdam, 1998 
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É por isso esperado, à escala regional e local, não só o desenvolvimento de alguns sectores 

de actividade já instalados na região, para os quais a melhoria da acessibilidade inter-

regional e internacional poderá ter um efeito catalizador, mas também o surgimento de 

novas actividades, que só sejam possíveis, ou rentáveis, de desenvolver, com a existência 

de uma rede de acessibilidades inter-regionais e internacionais de alta qualidade. A verificar-

se esta previsão, constituirá um impacte económico significativo, ao nível da criação de 

riqueza, da geração de empregos e da diversificação da base económica regional e local, 

que é classificado como positivo, indirecto, de magnitude elevada, permanente, 

provável, de dimensão espacial regional e local, e irreversível. 
 

 

6.11.3.2 Impactes decorrentes das transferências modais e indução de passageiros 

 

Outros impactes positivos esperados, derivados directamente da exploração da rede de alta 

velocidade, decorrem da transferência de passageiros de outros modos de transporte para a 

Alta Velocidade Ferroviária e da indução de novos passageiros, factores que foram 

analisados aprofundadamente no “Estudo de Mercado Relativo à Futura Ligação Ferroviária 

de Alta Velocidade Entre Lisboa e Porto – Transferências Modais e Avaliação de Impactes”, 

realizado para a RAVE pela VTM Consultores.  

 

No âmbito deste estudo, foram considerados dois cenários, desenvolvidos com os seguintes 

pressupostos: 

 

- Cenário Base – Prevê a manutenção das características actuais do mercado no sector 

dos transportes até 2030;  

- Cenário I1A – Prevê a entrada em funcionamento do novo sistema de AV, um 

crescimento socioeconómico que terá como consequência o aumento da percepção do 

Valor do Tempo (VOT) pelo mercado e a introdução de um pacote de políticas de 

transporte que favorecerá a utilização do modo ferroviário em detrimento do modo 

rodoviário. 

 

Nos dois quadros seguintes são apresentadas as transferências modais que este estudo 

previu para 2010 e 2030 entre o comboio convencional, o autocarro, o avião, o transporte 

individual e a alta velocidade ferroviária, com a decomposição do número de passageiros 
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em AV em passageiros induzidos pela AV e captados a outros modos de transporte. Os 

valores apresentados referem-se à ligação com origem na estação de Leiria (Leiria-

Coimbra). 

 
Quadro 6.11.10 - Transferências modais e indução, em 2010 (passageiros) 

Ligações Cenários 
Comboio 

Convencional 
Autocarro Avião 

Transporte 
Individual 

AV 
Induzido 

AV 
Captado 

AV Total 

Leiria-

Coimbra 

I1A > 

Base 
-1.207.265 -505.346 -139.410 -1.818.029 876.602 3.670.049 4.546.651 

Fonte: VTM Consultores, 2005 – “Estudo de Mercado Relativo à Futura Ligação Ferroviária de Alta Velocidade 
Entre Lisboa e Porto – Transferências Modais e Avaliação de Impactes” 

Quadro 6.11.11 - Transferências modais e indução, em 2030 (passageiros) 

Ligações Cenários 
Comboio 

Convencional 
Autocarro Avião 

Transporte 
Individual 

AV 
Induzido 

AV 
Captado 

AV Total 

Leiria-

Coimbra 

I1A > 

Base 
-2.192.629 -923.289 

-

253.468 
-3.226.605 1.708.413 6.595.990 8.304.404 

Fonte: VTM Consultores, 2005 – “Estudo de Mercado Relativo à Futura Ligação Ferroviária de Alta Velocidade 
Entre Lisboa e Porto – Transferências Modais e Avaliação de Impactes” 

Tendo como referencial o cenário I1A, as estimativas realizadas para 2010 apontam para 

transferências modais para a AV na ordem dos 4.550.000 passageiros na ligação Leiria-

Coimbra. Em 2030, os valores estimados são na ordem dos 8.300.000 passageiros. 

 

Observa-se que a AV poderá captar cerca de 81%, em 2010, induzindo significativamente o 

transporte de novos passageiros, que representarão cerca de 19% do total de passageiros 

de AV. Aproximadamente as mesmas proporções mantêm-se em 2030. 

 
Quadro 6.11.12 - Transferências modais e indução, em 2010 (% de passageiros) 

Ligações Cenários 
Comboio 

Convencional 
Autocarro Avião 

Transporte 
Individual 

AV 
Induzido 

AV 
Captado 

AV Total 

Leiria-

Coimbra 
I1A > Base -27 -11 -3 -40 19 81 100 

 

Quadro 6.11.13 - Transferências modais e indução, em 2030 (% de passageiros) 

Ligações Cenários 
Comboio 

Convencional 
Autocarro Avião 

Transporte 
Individual 

AV 
Induzido 

AV 
Captado 

AV Total 

Leiria-

Coimbra 
I1A > Base -26 -11 -3 -39 21 79 100 
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Segundo o modelo adoptado, constata-se que, no cenário I1A, as principais transferências 

modais verificar-se-ão entre o transporte individual e a AV e entre o transporte ferroviário e a 

AV. 

 

Destas transferências modais resultam impactes positivos para a socioeconomia, 

designadamente ao nível dos benefícios em tempo e da diminuição da sinistralidade 

rodoviária. Para a avaliação destes impactes, o estudo de mercado realizado para a RAVE 

pela VTM considerou dois tipos de estimativas, altas e baixas, em que “as Estimativas Altas 

estão associadas a visões menos favoráveis da evolução da exposição ao risco de acidente 

e mais elevadas na valorização dos impactes analisados. Inversamente, as Estimativas 

Baixas estão associadas a visões mais conservadoras da dimensão dos impactes e mais 

baixa em termos da sua valorização”. 

 

A diminuição dos tempos de ligação entre as cidades servidas por estações é, 

indubitavelmente, um dos principais impactes positivos da exploração da Rede de Alta 

Velocidade, cuja valorização monetária se traduz em ganhos muito elevados.  

 

Nos quadros seguintes são apresentadas as estimativas de benefícios em tempo, para os 

dois cenários já enunciados, na ligação Leiria-Coimbra, em 2010 e 2030. 

 
Quadro 6.11.14 - Benefícios em tempo – Leiria-Coimbra – 2010 

Benefícios em tempo 
2010 

Base (Horas) Ind (Horas) Base (€) Ind (€) 

Estimativa Alta I1A > Base 2.272.483 43.420 13.184.300 251.909 

Estimativa Baixa I1A > Base 2.272.483 43.420 12.736.333 243.349 

 

Quadro 6.11.15 - Benefícios em tempo – Leiria-Coimbra – 2030 
Benefícios em tempo 

2030 
Base (Horas) Ind (Horas) Base (€) Ind (€) 

Estimativa Alta I1A > Base 4.151.042 80.478 32.436.526 628.861 

Estimativa Baixa I1A > Base 4.151.042 80.478 28.387.575 550.362 

 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
 

 

 
LIGAÇÃO FERROVIÁRIA DE ALTA VELOCIDADE ENTRE LISBOA E PORTO. TROÇO ALENQUER / POMBAL – LOTE C1 

ESTUDO PRÉVIO – Volume 17 – Estudo de Impacte Ambiental – Relatório (Tomo 4/4) 
Doc N.º 02-EM-C00000000-00-RSTD001-0C – REVISÃO C – 30 de Março de 2007 

6.519 

 

Assim, os ganhos em tempo previstos para o cenário I1A serão da seguinte ordem: 

 

- Entre cerca de 13,2 M€ e 12,7 M€ na ligação Leiria-Coimbra, em 2010; 

- Entre cerca de 32,4 M€ e 28,4 M€ na ligação Leiria-Coimbra, em 2030; 

 

Perante estes resultados, considera-se que se trata de um impacte positivo, de incidência 

directa, de magnitude elevada, permanente, certo, de dimensão nacional (considerando a 

ligação do troço Ota-Pombal com a restante rede de AV) e irreversível. 

 
Quadro 6.11.16 - Sinistralidade rodoviária – Leiria-Coimbra – 2010 

Sinistralidade Rodoviária 
2010 

Acidentes Mortos Feridos Ligeiros Feridos Graves € 

Estimativa Alta I1A > Base -16 -1 -3 -21 5.833.705 

Estimativa Baixa I1A > Base -16 -1 -3 -8 2.128.868 

 

Quadro 6.11.17 - Sinistralidade rodoviária – Leiria-Coimbra – 2030 
Sinistralidade Rodoviária 

2030 
Acidentes Mortos Feridos Ligeiros Feridos Graves € 

Estimativa Alta I1A > Base -22 -2 -4 -29 10.139.910 

Estimativa Baixa I1A > Base -17 -1 -3 -22 8.296.290 

 

No que respeita à diminuição da sinistralidade rodoviária, espera-se igualmente um impacte 

positivo. As estimativas apresentadas no estudo supra-citado prevêem para 2010 a 

diminuição do número de acidentes na ordem de 16 acidentes a menos por ano na ligação 

Leiria-Coimbra. Em 2030 estima-se que a redução da sinistralidade seja ainda maior, na 

ordem dos 17 a 22 acidentes a menos na ligação Leiria-Coimbra. 

 

Analisando a valorização monetária da diminuição do número de acidentes e sinistrados 

(apresentada nos quadros seguintes), no cenário I1A esta diminuição traduz-se em 

poupanças substanciais: Na ligação Leiria-Coimbra estes valores poderão cifrar-se na entre 

os 2,1 e os 5,8 M€, em 2010, e entre os 8,3 e os 10,1 M€, em 2030. 

 

O impacte na redução da sinistralidade rodoviária é avaliado como positivo, indirecto, de 

magnitude elevada, permanente, provável, de dimensão nacional (considerando a 

ligação do troço Ota-Pombal com a restante rede de AV) e irreversível.  
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6.11.3.3 Impactes decorrentes da potenciação da mobilidade nacional e europeia 

 

A exploração da Linha de Alta Velocidade Lisboa-Porto, na qual o troço Alenquer / Pombal 

se insere, irá permitir uma substancial potenciação da mobilidade de passageiros, quer no 

contexto do território nacional, ligando as duas principais áreas metropolitanas do país 

(Lisboa e Porto) e as três principais cidades do corredor urbano litoral (Leiria, Coimbra e 

Aveiro), quer no contexto europeu, contribuindo decisivamente para a concretização do Eixo 

de Alta Velocidade Ferroviária do Sudoeste Europeu e da Rede Trans-Europeia de 

Transportes. 

 

A relevância da operacionalização do Eixo de Alta Velocidade Ferroviária do Sudoeste 

Europeu para o incremento da mobilidade nacional e europeia está implícita nas 

considerações do “Livro Branco – A Política Europeia de Transportes no Horizonte 2010” 

sobre a prioridade conferida à interoperabilidade ferroviária da rede ibérica de alta 

velocidade: 

“A diferença de bitola das vias entre a rede da Península Ibérica e o resto da rede transeuropeia constitui 
um obstáculo de primeira grandeza ao eficaz funcionamento do conjunto do sistema de transporte 
ferroviário europeu. Com base nos planos espanhol e português de linhas de alta velocidade, que incluem 
linhas novas a construir e linhas existentes a adaptar, a harmonização da rede ibérica com as normas 
europeias de bitola das vias, até 2020, permitirá uma melhor ligação da Espanha e de Portugal ao resto 
da rede transeuropeia.”12 

 

A construção e exploração de uma Linha de Alta Velocidade entre Lisboa e Porto, com 

ligações a Espanha através de outros troços, e desenvolvida em bitola europeia, constituirá 

um passo decisivo no sentido da conclusão dos trechos em falta (“missing links”) na Rede 

Trans-Europeia de Transportes, contribuindo também para que seja ultrapassado um dos 

graves estrangulamentos (“bottlenecks”) identificados nessa mesma rede, decorrente da 

diferença de bitolas entre a Península Ibérica e o resto da Europa.  

 

Os principais impactes sócio-económicos da conclusão dos projectos prioritários da Rede 

Trans-Europeia de Transportes são sintetizados da seguinte forma no documento da 

Comissão Europeia “TEN-T Priority Axes and Projects 2005”: 

                                                      
12 COMISSÃO EUROPEIA, Livro Branco — A Política Europeia de Transportes no Horizonte 2010: a Hora das Opções, 
Luxemburgo, 2001 
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“Concluir a rede terá um enorme impacte na redução do tempo de viagem para passageiros e bens. Um 
estudo de 2004 (TEN-STAC) para a Comissão indicou que seriam obtidas poupanças significativas de 
tempo com a conclusão dos 30 eixos/projectos prioritários que formam a “coluna vertebral” da Rede 
Trans-Europeia de Transportes, através de uma redução de 14% no congestionamento das estradas e da 
melhoria do desempenho ferroviário. Apenas para o tráfego inter-regional, os benefícios são estimados 
em quase 8 biliões de Euros por ano.”13 

 

São assim esperados impactes sócio-económicos positivos muito significativos decorrentes 

do incremento da mobilidade inter-regional e internacional, que se traduzem em ganhos de 

tempo na duração das deslocações e, consequentemente, em benefícios para a 

competitividade regional. Estes impactes são considerados de natureza positiva, de 

incidência directa, de magnitude elevada, permanentes, de ocorrência certa, de 

dimensão espacial nacional e supra-nacional, e irreversíveis. 

 

 

6.11.3.4 Impactes urbanísticos 

 

Na fase de exploração, são também esperados importantes impactes urbanísticos, 

nomeadamente ao nível da alteração da dinâmica urbanística e sócio-económica na 

envolvente da Estação de Leiria, e da própria afirmação da cidade de Leiria no contexto do 

sistema urbano nacional e europeu. 

 

Por sua vez, prevê-se que o aumento da acessibilidade inter-regional e internacional de 

Leiria, assim como dos concelhos mais próximos da futura estação da rede de alta 

velocidade, contribua para reforçar a competitividade territorial desta região e, 

consequentemente, para a atracção de novos investimentos, públicos e privados, induzindo 

assim um acréscimo no seu nível de desenvolvimento social e económico.  

 

Neste sentido, a exploração da LAV, pelos seus efeitos na melhoria da acessibilidade 

regional absoluta e relativa, contribuirá também para o reforço da coesão territorial, inter e 

intra-regional, potenciando a integração económica dos mercados locais e o 

desenvolvimento de outros aglomerados urbanos dos concelhos mais directamente 

                                                      
13 “Completing the networks will have a huge impact in reducing journey time for passengers and goods. A 2004 study (TEN-
STAC) for the Commission indicated that significant time savings would be gained from the completion of the 30 priority 
axes/projects which form the ‘backbone’ of TEN-T, through a 14% reduction in road congestion and improved rail performance. 
For inter-regional traffic alone the benefits are estimated to be almost EUR 8 billion per year.” COMISSÃO EUROPEIA, TEN-T 
Priority Axes and Projects 2005. 
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beneficiados pela localização da Estação de Leiria, o que, em última análise, se traduzirá 

numa melhoria da qualidade de vida das populações.  

 

Acresce que estes benefícios poderão ainda ser potenciados, a médio-longo prazo, com a 

geração de economias de escala e massa crítica que reforçarão a necessidade de 

investimentos adicionais na qualificação do território. 

 

Estes factores, por sua vez, criam condições para uma progressiva afirmação de Leiria e 

dos concelhos envolventes no sistema urbano nacional e europeu, permitindo-lhe competir 

com outras cidades em condições mais favoráveis.  

 

A importância da localização das estações ferroviárias em redes de alta velocidade para a 

competitividade territorial das cidades e dos corredores servidos pela rede é analisada em 

diversos estudos internacionais. A título exemplificativo, apresentam-se algumas 

considerações extraídas de BERG e POL (1998): 

“Muitas cidades na Europa Ocidental alcançaram uma fase de reurbanização na qual as grandes cidades 
reconquistam o estatuto de lugares para as pessoas viverem e para os negócios se localizarem. Uma 
crescente polarização de actividades económicas pode ser observada em cidades principais e áreas 
metropolitanas. Neste patamar, as ligações inter-regionais (inter-cidades) e intra-regionais são 
importantes. Boa acessibilidade às principais cidades europeias é uma importante condição locativa para 
muitas organizações.” 

“Ao juntar-se à rede europeia de linhas ferroviárias de alta velocidade, uma região urbana realça a sua 
atractividade relativa enquanto lugar de fixação de pessoas e organizações, o que influenciará o seu 
desenvolvimento económico-regional. Aderir à rede ferroviária de Alta Velocidade melhora a 
acessibilidade internacional e multi-modal de uma região. O caminho-de-ferro de Alta Velocidade é 
particularmente interessante para viagens diárias de “ida e volta”; no tráfego de negócios intra-europeu, 
estas distâncias são cruciais. Poder viajar para lá e para cá entre dois lugares num dia (e ter tempo para 
fazer o que se veio para fazer) é considerado como um valor limiar para gerar novos transportes. É 
importante incrementar a acessibilidade internacional e multi-modal num período de crescente interacção 
espacial internacional, designadamente entre áreas metropolitanas”14 

 

A maior competitividade das cidades servidas por estações de alta velocidade ferroviária é 

também abordada por BLUM et al. (1997), que destaca ainda a vantagem competitiva de 

                                                      
14 “Many cities in Western Europe have reached a phase of reurbanisation in which major cities regain status as places for 
people to live in and for businesses to locate in. An increasing polarisation of economic activities can be observed in major cities 
and metropolitan areas. At this stage, inter-regional (intercity) as well as intraregional connections are important. Good access 
to the principal European cities is a weighty location condition for many organisations.” (...) “By joining the European network of 
high-speed railways an urban region enhances its relative attraction as a settling place for persons and organisations, which will 
influence its regional-economic development. Joining the HST (High-Speed Train) network improves a region’s international and 
multi-modal accessibility. The high-speed railway is particularly interesting for ‘one-day return trips’; in intra-European business 
traffic, these distances are crucial. To be able to travel there and back between two locations in one day (and have time to do 
what one has come to do) is regarded as an important threshold value for generating new transport. To enhance international 
and multi-modal accessibility is important in a period of increasing international spatial interaction, notably between metropolitan 
areas” BERG, Leo van den; POL, Peter – The European High-Speed Train and Urban Development: Experiences in fourteen 
European urban regions, EURICUR, Rotterdam, 1998 
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uma rede de cidades servida simultaneamente por alta-velocidade ferroviária e por auto-

estrada: 

“Onde uma rede de Alta Velocidade é dominante, o sistema ferroviário liga muitas cidades e CBD (n.a.: 
Central Business Districts, ou “Baixas”) e, portanto, cria um novo tipo de região com uma elevada 
acessibilidade intra-regional. Neste caso, o comboio de Alta Velocidade liga cidades ao longo de uma 
banda, na qual cada par de cidades está a uma distância-tempo de entre 20 a 40 minutos, ou seja, a uma 
distância-tempo que permite viagens pendulares diárias. (...) Uma solução deste tipo dá origem a uma 
banda de cidades e, portanto, cria uma grande região funcional em forma de fio de pérolas. (...) De acordo 
com modelos estabelecidos para o desenvolvimento regional, a vantagem competitiva esperada é grande, 
em particular para uma banda de cidades formada por uma linha-férrea de Alta Velocidade combinada 
com uma auto-estrada”15 

 

Com base nestes pressupostos, prevê-se que a criação de uma estação da rede de alta 

velocidade junto à cidade de Leiria irá contribuir para uma maior competitividade territorial 

de Leiria e dos concelhos envolventes, e impulsionará a sua afirmação nos sistemas 

urbanos nacional e europeu, o que se considera constituírem impactes muito significativos, 

que se classificam como positivos, de incidência indirecta, de magnitude elevada, 

permanentes, certos, de dimensão espacial regional e irreversíveis. 

 

No plano local, espera-se ainda que a construção da Estação de Leiria venha estimular o 

crescimento urbano nas zonas envolventes, assim como a fixação de actividades 

económicas.  

 

Do estudo supra-citado realizado por BERG e POL (1998) sobre as experiências de catorze 

regiões urbanas europeias servidas por alta velocidade ferroviária, avultam algumas 

conclusões que permitem antever as grandes transformações esperadas para as áreas 

onde se localizam as estações, em particular quando estas se localizam em espaços 

disponíveis na periferia das cidades (como é o caso das alternativas projectadas para a 

estação de Leiria): 

“Para algumas cidades, a ligação ferroviária de Alta Velocidade é um poderoso estímulo ao 
desenvolvimento de uma área na região urbana que esteja vazia ou tenha ficado vaga (por exemplo, 
abandonada por anteriores actividades industriais). (...) Assume-se assim que a linha ferroviária de Alta 
Velocidade pode dar um novo estatuto às áreas em questão. Quarteirões que costumavam ser (algo) 
periféricos podem agora ser promovidos a uma posição mais central no desenvolvimento espacial e na 
estrutura de transportes da cidade.”16 

                                                      
15 “Where a high speed network is dominant, the train system links together many cities and CBD’s and, hence, creates a new 
type of region with a high intra-regional accessibility. In this case, the high-speed train binds together cities in a band, where 
each pair of cities is at a time distance of between 20 and 40 min, i.e. a time distance that allows daily commuting. (...) Such a 
solution gives rise to a band of cities and, hence, creates a large functional region formed like a string of pearls (...) According to 
established models for regional development the expected competitive advantage is large, in particular, for a band of cities 
formed by a railway for high-speed trains combined with a highway.” BLUM, U; HAYNES, K.E.; KARLSSON, C., The regional 
and urban effects of high-speed trains, in The Annals of Regional Science, Volume 31, number 1, 1997 
16 “For some cities, the HST (High-Speed Train) connection is a powerful stimulus to develop an area in the urban region that is 
empty or has been vacated (for instance left by former industrial activities) (...) The assumption is then that the HST can give the 
areas in question a new status. Town quarters that used to be (somewhat) peripheral can now be promoted to a more central 
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No “Estudo de Mercado Relativo à Futura Ligação Ferroviária de Alta Velocidade Entre 

Lisboa e Porto – Nota Técnica Relativa ás Estações, Parques, Interfaces e 

Acessibilidades”17, foi considerado que “a localização das estações de AVF terá um impacte 

directo na procura de localizações por parte de novas actividades económicas que se 

pretendam instalar ou relocalizar nas cidades servidas, sobretudo dos sectores do comércio 

e dos serviços. Aliás, os próprios interfaces poderão vir a incluir componentes edificadas 

com estes usos”. 

 

Relativamente ao poder indutor das futuras estações de AV de alterar padrões de 

actividades económicas e sentidos de expansão urbana preferencial e, em concreto, nas 

estações de dimensão inferior a Lisboa e Porto, o mesmo estudo estima que a estação 

“determinará um aumento da procura de solo na sua envolvente directa, sobretudo para 

serviços e comércio, bem como a reconversão para estes usos de áreas de armazenagem 

ou industriais, apoiando interligações com centros urbanos vizinhos”. 

 

Considerando as características físicas das duas localizações, as acessibilidades e as 

dinâmicas de crescimento da Cidade de Leiria, entende-se que a localização da Estação no 

sub-eixo 2.1.5 (alternativas NA, NB, NC e ND), próximo de Barosa, potenciará mais este 

crescimento, designadamente por se localizar entre duas grandes áreas urbanas em 

expansão (Leiria e Marinha Grande) e por estarem criadas as condições para uma fácil 

acessibilidade local e regional a partir da A8, da EN242 e da futura A17, validando-se assim 

os comentários apresentados no estudo supra-citado, relativos a aspectos locais da 

implantação prevista para a Estação de Leiria, que indicavam as vantagens potenciais de 

uma estação de AV localizada entre Leiria e Marinha Grande. 

 

Com efeito, nesse estudo foi considerada apenas uma localização para a Estação de Leiria, 

bastante próxima da alternativa Leiria Poente em estudo. Para além das acessibilidades 

rodoviárias já referidas, foi ainda relevada a possível implementação de um sistema de 

metro ligeiro de superfície entre a Marinha Grande e Leiria como uma das potencialidades 

desta solução.  

 

                                                                                                                                                                      
position in the spatial development and transport structure of the town.” BERG, Leo van den; POL, Peter – The European High-
Speed Train and Urban Development: Experiences in fourteen European urban regions, EURICUR, Rotterdam, 1998 
17 VTM Consultores, 2004 – Estudo realizado para a RAVE, SA. 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
 

 

 
LIGAÇÃO FERROVIÁRIA DE ALTA VELOCIDADE ENTRE LISBOA E PORTO. TROÇO ALENQUER / POMBAL – LOTE C1 

ESTUDO PRÉVIO – Volume 17 – Estudo de Impacte Ambiental – Relatório (Tomo 4/4) 
Doc N.º 02-EM-C00000000-00-RSTD001-0C – REVISÃO C – 30 de Março de 2007 

6.525 

Refira-se ainda que, relativamente ás origens dos passageiros de AV e, portanto, dos fluxos 

para a estação, o estudo determinou os seguintes valores percentuais: 

 

- 76% provenientes do eixo urbano Leiria-Marinha Grande, que acederão à estação 

sobretudo através da EN242; 

- 17% provenientes do Médio Tejo, que utilizarão como acesso o eixo A8/A1; 

- 7% provenientes das áreas de Alcobaça e Nazaré, que utilizarão preferencialmente o 

IC2 – A8. 

 

São assim esperados impactes urbanísticos muito significativos no desenvolvimento da 

estrutura urbana de Leiria, decorrentes da localização da estação ferroviária de alta 

velocidade, que se classificam como positivos, de indirectos, de magnitude elevada, 

permanentes, de ocorrência provável, de dimensão espacial local e irreversíveis. 

 

Por outro lado, considera-se que a construção e exploração da LAV poderá implicar uma 

diminuição da qualidade de vida da população que reside e trabalha nas áreas envolventes, 

decorrente do aumento dos níveis de ruído e de vibrações, sendo que a ocorrência deste 

fenómeno é esperada ao longo de praticamente toda a extensão da linha. De acordo com os 

estudos desenvolvidos no âmbito do descritor Ruído e Vibrações, o condicionamento mais 

significativo da qualidade de vida das populações poderá ocorrer até 600 m da linha-férrea, 

nas zonas mais sensíveis, durante o período nocturno. 

 

Deste facto poderão decorrer alterações nas actuais dinâmicas territoriais, uma vez que a 

proximidade de uma linha-férrea constitui um elemento repulsivo para determinadas funções 

e actividades, como a habitação ou os serviços públicos, o que poderá ter como 

consequência a desvalorização dos terrenos afectados. No entanto, estas alterações 

poderão resultar também na habilitação de determinadas localizações próximas da LAV 

para a instalação futura de outras funções e actividades que não sejam particularmente 

afectadas pela proximidade à infra-estrutura ferroviária, como por exemplo actividades 

industriais, que poderão ser geradoras de emprego e rendimento para as populações locais.  

 

A identificação e avaliação de prováveis impactes deste tipo afigura-se um exercício com um 

grau de incerteza muito elevado, porque a sua ocorrência, localização e magnitude 

dependerá de um conjunto de factores de previsão particularmente difícil. Considera-se 

ainda assim que estas alterações nas dinâmicas territoriais deverão constituir impactes 
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predominantemente negativos, indirectos, de magnitude média, permanentes, de 

ocorrência provável, de dimensão espacial local e reversíveis. 

 

6.11.4 Síntese de impactes 
 

A matriz seguinte sintetiza os principais impactes identificados, por sub-troço e alternativa, 

relativos ao descritor sócio-economia. Para além da sua identificação, os impactes são 

descritos e classificados de acordo com os parâmetros previamente definidos. 

 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
 

 

 
LIGAÇÃO FERROVIÁRIA DE ALTA VELOCIDADE ENTRE LISBOA E PORTO. TROÇO ALENQUER / POMBAL – LOTE C1 

ESTUDO PRÉVIO – Volume 17 – Estudo de Impacte Ambiental – Relatório (Tomo 4/4) 
Doc N.º 02-EM-C00000000-00-RSTD001-0C – REVISÃO C – 30 de Março de 2007 

6.527 

 

 
Quadro 6.11.18 - Matriz síntese de impactes - Socioeconomia 
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Sub-troço Sul 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

Interferência com Aqueduto do 

Alviela - EPAL 
1.1.2 CONST - ●●● DIR TEMP I R REV --- - 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

Interferência com Gasoduto 1º 

escalão - Transgás  
1.1.2 CONST - ●●● DIR TEMP P R REV --- -- 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

Interferência com Aqueduto do 

Alviela - EPAL 
1.1.3 CONST - ●●● DIR TEMP I R REV --- - 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

Interferência com Gasoduto 1º 

escalão - Transgás  
1.1.3 CONST - ●●● DIR TEMP P R REV --- -- 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

3 interferências com linha da 

RNT - 400 Kv - REN 
1.1.3 CONST - ●●● DIR TEMP P R REV --- -- 

Afectação das redes de infra-

estruturas 
Gasoduto 2º escalão � 10´´ 1.1.3 CONST - ●● DIR TEMP I R REV -- - 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

2 interferências com conduta de 

abastecimento - Águas do 

Oeste 

1.1.3 CONST - ●● DIR TEMP I R REV -- - 

SA 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

Interferência com conduta de 

abastecimento - Águas do 

Oeste 

1.1.3 CONST - ● DIR TEMP P R REV - - 
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Afectação das redes de infra-

estruturas 

Interferência com Gasoduto 1º 

escalão - Transgás  
1.1.4 CONST - ● DIR TEMP I R REV --- - 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

Interferência com Gasoduto 1º 

escalão - Transgás  
1.1.4 CONST - ●●● DIR TEMP P R REV --- -- 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

6 interferências com linha da 

RNT – 220 e 400 Kv - REN 
1.1.4 CONST - ●●● DIR TEMP P R REV --- -- 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

Interferência com conduta de 

saneamento - Águas do Oeste 
1.1.4 CONST - ● DIR TEMP P R REV - - 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

Interferência com conduta de 

saneamento - Águas do Oeste 
1.1.4 CONST - ● DIR TEMP P R REV - - 

Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação de áreas com uso 

agrícola e agro-florestal 

1.1.2, 1.1.3, 

1.1.4 
CONST - ●●● DIR PER C L IRREV - - 

Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação de empreendimento 

de Turismo em Espaço Rural – 

Casa do Chamiço 

1.1.4 CONST - ●● DIR PER C L IRREV --- -- 

Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação da Fábrica de 

Pavimentos Aptus, SA 
1.1.4 CONST - ●● DIR PER C L IRREV -- -- 

SA 

Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação de Armazém 1.1.4 CONST - ● DIR PER C L IRREV - - 
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Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação de exploração agro-

pecuária 

1.1.4 (km 

37+300) 
CONST - ● DIR PER C L IRREV - - 

Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação de explorações agro-

pecuárias 

1.1.4 (km 

37+500) 
CONST - ● DIR PER C L IRREV - - 

Afectação de recursos 

geológicos de interesse 

económico 

Interferência com a área 

concessionada da Pedreira 

nº4652 (Vale da Pedreira) 

1.1.3 CONST - ●●● 
DIR e 

IND 
PER C L IRREV --- --- 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com A15 - IP6 1.1.3 CONST - ●●● DIR TEMP I R REV --- - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com EN1 - IC2 1.1.3 CONST - ●●● DIR TEMP P R REV --- - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com EN114 1.1.3 CONST - ●● DIR TEMP I L REV -- - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com EN361 1.1.3 CONST - ●● DIR TEMP I L REV -- - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 

Interferência com EN366 

Alcoentre - Aveiras de Cima 
1.1.3 CONST - ●● DIR TEMP P L REV -- - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
3 interferências com EM 1.1.3 CONST - ● DIR TEMP P L REV - - 

SA 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 

Interferência com EM Alcoentre 

– Manique do Intendente 
1.1.3 CONST - ● DIR TEMP P L REV - - 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
 

 

 
LIGAÇÃO FERROVIÁRIA DE ALTA VELOCIDADE ENTRE LISBOA E PORTO. TROÇO ALENQUER / POMBAL – LOTE C1 

ESTUDO PRÉVIO – Volume 17 – Estudo de Impacte Ambiental – Relatório (Tomo 4/4) 
Doc N.º 02-EM-C00000000-00-RSTD001-0C – REVISÃO C – 30 de Março de 2007 

6.530 

A
lte

rn
at

iv
a 

Impacte 
Acção ou acções 

causadora(s) 
Localização

Fa
se

 

N
at

ur
ez

a 

M
ag

ni
tu

de
 

In
ci

dê
nc

ia
 

D
ur

aç
ão

 

O
co

rr
ên

ci
a 

D
im

en
sã

o 
es

pa
ci

al
 

R
ev

er
si

bi
lid

ad
e 

Si
gn

ifi
ca

do
 s

em
 

m
ed

id
as

 m
iti

ga
do

ra
s 

Si
gn

ifi
ca

do
 c

om
 

m
ed

id
as

 m
iti

ga
do

ra
s 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 

Interferência com EM 

Quebradas - Asseiceira 
1.1.3 CONST - ● DIR TEMP P L REV - - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 

Interferência com EM 

Quebradas – Manique do 

Intendente 

1.1.3 CONST - ● DIR TEMP P L REV - - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 

Interferência com EM Rio Maior 

- Casais da Serra 
1.1.3 CONST - ● DIR TEMP P L REV - - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com EN8-6 1.1.4 CONST - ●● DIR TEMP P L REV -- - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
6 interferências com EM 1.1.4 CONST - ● DIR TEMP P L REV - - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 

Interferência com EM entre 

Carvalhal de Turquel e a EN1 
1.1.4 CONST - ● DIR TEMP P L REV - - 

Demolição de habitações / 

condicionamento da 

qualidade de vida em 

habitações localizadas a 

menos de 40 m da LAV 

Interferência com edifícios de 

habitação 
1.1.4 CONST - ●●● 

DIR e 

IND 
PER C L IRREV --- --- 

SA 

Efeito de barreira 
Atravessamento de espaços 

urbanos 
1.1.4 CONST - ●● 

DIR e 

IND 
PER C L IRREV -- -- 

SB 
Afectação das redes de infra-

estruturas 

Interferência com Aqueduto do 

Alviela - EPAL 
1.2.1 CONST - ●●● DIR TEMP I R REV --- - 
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Afectação das redes de infra-

estruturas 

Interferência com conduta de 

abastecimento - EPAL 
1.2.1 CONST - ●●● DIR TEMP I R REV --- - 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

Interferência com Gasoduto 1º 

escalão - Transgás  
1.2.1 CONST - ●●● DIR TEMP P R REV --- -- 

Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Interferência com área 

projectada para a Plataforma 

Logística da Azambuja 

1.2.1 CONST - ●●● DIR PER C L IRREV --- --- 

Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação de empreendimento 

de Turismo em Espaço Rural – 

Casa do Chamiço 

1.1.4 CONST - ●● DIR PER C L IRREV --- -- 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

Interferência com Aqueduto do 

Alviela - EPAL 
1.1.3 CONST - ●●● DIR TEMP I R REV --- - 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

Interferência com Gasoduto 1º 

escalão - Transgás  
1.1.3 CONST - ●●● DIR TEMP P R REV --- -- 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

3 interferências com linha da 

RNT - 400 Kv - REN 
1.1.3 CONST - ●●● DIR TEMP P R REV --- -- 

Afectação das redes de infra-

estruturas 
Gasoduto 2º escalão Ø10´´ 1.1.3 CONST - ●● DIR TEMP I R REV -- - 

SB 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

2 interferências com conduta de 

abastecimento - Águas do 

Oeste 

1.1.3 CONST - ●● DIR TEMP I R REV -- - 
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Afectação das redes de infra-

estruturas 

Interferência com conduta de 

abastecimento - Águas do 

Oeste 

1.1.3 CONST - ● DIR TEMP P R REV - - 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

Interferência com Gasoduto 1º 

escalão - Transgás  
1.1.4 CONST - ●●● DIR TEMP I R REV --- - 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

Interferência com Gasoduto 1º 

escalão - Transgás  
1.1.4 CONST - ●●● DIR TEMP P R REV --- -- 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

6 interferências com linha da 

RNT - 220 e 400 Kv - REN 
1.1.4 CONST - ●●● DIR TEMP P R REV --- -- 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

2 interferências com conduta de 

saneamento - Águas do Oeste 
1.1.4 CONST - ● DIR TEMP P R REV - - 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

Interferência com Gasoduto 1º 

escalão - Transgás  
1.2.2 CONST - ●●● DIR TEMP I R REV --- - 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

13 interferências com linha da 

RNT - 220 e 400 Kv - REN 
1.2.2 CONST - ●●● DIR TEMP P R REV --- -- 

Afectação das redes de infra-

estruturas 
Gasoduto 2º escalão Ø10´´ 1.2.2 CONST - ●● DIR TEMP I R REV -- - 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

2 interferências com conduta de 

abastecimento - Águas do 

Oeste 

1.2.2 CONST - ●● DIR TEMP I R REV -- - 

SB 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

3 interferências com colector 

- Águas do Oeste 
1.2.2 CONST - ● DIR TEMP P R REV - - 
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Afectação das redes de infra-

estruturas 

2 interferências com colector 

- Águas do Oeste 
1.2.2 CONST - ● DIR TEMP I R REV - - 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

2 interferências gasoduto 1º 

escalão Ø28´´ 
1.3.1 CONST - ●●● DIR TEMP I R REV --- - 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

6 interferências com linha da 

RNT - 220 e 400 Kv - REN 
1.3.1 CONST - ●●● DIR TEMP P R REV --- -- 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

4 interferências com linha da 

RNT - 220 Kv - REN 
1.3.2 CONST - ●●● DIR TEMP P R REV --- -- 

Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação de áreas com uso 

agrícola e agro-florestal 

1.2.1, 12.2, 

1.1.4 
CONST - ●●● DIR PER C L IRREV - - 

Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação da Fábrica de 

Pavimentos Aptus, SA 
1.1.4 CONST - ●● DIR PER C L IRREV -- -- 

Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação de Armazém 1.1.4 CONST - ● DIR PER C L IRREV - - 

Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação de exploração agro-

pecuária 

1.1.4 (km 

37+300) 
CONST - ● DIR PER C L IRREV - - 

SB 

Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação de explorações agro-

pecuárias 

1.1.4 (km 

37+500) 
CONST - ● DIR PER C L IRREV - - 
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Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Interferência com área 

projectada para a Plataforma 

Logística da Azambuja 

1.2.2 CONST - ●●● DIR PER C L IRREV --- --- 

Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação de exploração agro-

pecuária (ou floricultura) 

1.2.2 (km 

22+800) 
CONST - ● DIR PER C L IRREV - - 

Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação de exploração agro-

pecuária (ou floricultura) 

1.2.2 (km 

26+100) 
CONST - ● DIR PER C L IRREV - - 

Afectação de recursos 

geológicos de interesse 

económico 

Interferência com a área 

concessionada da Pedreira 

nº4652 (Vale da Pedreira) 

1.2.2 CONST - ● 
DIR e 

IND 
PER C L IRREV -- -- 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com EN8-6 1.1.4 CONST - ●● DIR TEMP P L REV -- - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
6 interferências com EM 1.1.4 CONST - ● DIR TEMP P L REV - - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 

Interferência com EM entre 

Carvalhal de Turquel e a EN1 
1.1.4 CONST - ● DIR TEMP P L REV - - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com A15 - IP6 1.2.2 CONST - ●●● DIR TEMP I R REV --- - 

SB 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com EN1 / IC2 1.2.2 CONST - ●●● DIR TEMP I R REV --- - 
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Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com EN366 1.2.2 CONST - ●● DIR TEMP P L REV -- - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
3 interferências com EM 1.2.2 CONST - ● DIR TEMP P L REV - - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com EM 511 1.2.2 CONST - ● DIR TEMP P L REV - - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com EM 511-1 1.2.2 CONST - ● DIR TEMP P L REV - - 

Demolição de habitações / 

condicionamento da 

qualidade de vida em 

habitações localizadas a 

menos de 40 m da LAV 

Interferência com edifícios de 

habitação 
1.1.4, 1.2.2 CONST - ●●● 

DIR e 

IND 
PER C L IRREV --- --- 

SB 

Efeito de barreira 
Atravessamento de espaços 

urbanos 
1.1.4, 1.2.2 CONST - ●● 

DIR e 

IND 
PER C L IRREV -- -- 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

Interferência com Aqueduto do 

Alviela - EPAL 
1.1.2 CONST - ●●● DIR TEMP I R REV --- - 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

Interferência com Gasoduto 1º 

escalão - Transgás  
1.1.2 CONST - ●●● DIR TEMP P R REV --- -- 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

Interferência com Aqueduto do 

Alviela - EPAL 
1.1.3 CONST - ●●● DIR TEMP I R REV --- - 

SC 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

Interferência com Gasoduto 1º 

escalão - Transgás  
1.1.3 CONST - ●●● DIR TEMP P R REV --- -- 
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Afectação das redes de infra-

estruturas 

3 interferências com linha da 

RNT - 400 Kv - REN 
1.1.3 CONST - ●●● DIR TEMP P R REV --- -- 

Afectação das redes de infra-

estruturas 
Gasoduto 2º escalão � 10´´ 1.1.3 CONST - ●● DIR TEMP I R REV -- - 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

2 interferências com conduta de 

abastecimento - Águas do 

Oeste 

1.1.3 CONST - ●● DIR TEMP I R REV -- - 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

Interferência com conduta de 

abastecimento - Águas do 

Oeste 

1.1.3 CONST - ● DIR TEMP P R REV - - 

Afectação de equipamentos 

de ensino e outros 

equipamentos para a infância 

e juventude 

Afectação da EB1 Moita do 

Poço (Turquel – Alcobaça) 
1.3.2 CONST - ●●● DIR PER C L IRREV -- -- 

Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação de áreas com uso 

agrícola e agro-florestal 

1.1.2, 1.1.3, 

1.3.1, 1.3.2 
CONST - ●●● DIR PER C L IRREV - - 

SC 

Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Interferência com área em 

estudo para a criação da zona 

de localização empresarial da 

Benedita 

1.3.1 CONST - ●● DIR PER I L IRREV - - 
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Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação de pequenas 

empresas junto à EN1 
1.3.2 CONST - ● DIR PER I L IRREV - - 

Afectação de recursos 

geológicos de interesse 

económico 

Interferência com a área 

concessionada da Pedreira 

nº4652 (Vale da Pedreira) 

1.1.3 CONST - ●●● 
DIR e 

IND 
PER C L IRREV --- --- 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com A15 - IP6 1.1.3 CONST - ●●● DIR TEMP I R REV --- - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com EN1 - IC2 1.1.3 CONST - ●●● DIR TEMP P R REV --- - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com EN114 1.1.3 CONST - ●● DIR TEMP I L REV -- - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com EN361 1.1.3 CONST - ●● DIR TEMP I L REV -- - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 

Interferência com EN366 

Alcoentre - Aveiras de Cima 
1.1.3 CONST - ●● DIR TEMP P L REV -- - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
3 interferências com EM 1.1.3 CONST - ● DIR TEMP P L REV - - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 

Interferência com EM Alcoentre 

– Manique do Intendente 
1.1.3 CONST - ● DIR TEMP P L REV - - 

SC 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 

Interferência com EM 

Quebradas - Asseiceira 
1.1.3 CONST - ● DIR TEMP P L REV - - 
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Afectação directa das redes 

de acessibilidades 

Interferência com EM 

Quebradas – Manique do 

Intendente 

1.1.3 CONST - ● DIR TEMP P L REV - - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 

Interferência com EM Rio Maior 

- Casais da Serra 
1.1.3 CONST - ● DIR TEMP P L REV - - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 

Entroncamento da EN8-6 na 

EN1 
1.3.1 CONST - ●●● DIR TEMP P R REV --- - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com EN1 1.3.2 CONST - ●●● DIR TEMP I R REV --- - 

Demolição de habitações / 

condicionamento da 

qualidade de vida em 

habitações localizadas a 

menos de 40 m da LAV 

Interferência com edifícios de 

habitação 
1.3.1, 1.3.2 CONST - ●● 

DIR e 

IND 
PER C L IRREV -- -- 

SC 

Efeito de barreira 
Atravessamento de espaços 

urbanos 
1.3.1, 1.3.2 CONST - ●● 

DIR e 

IND 
PER C L IRREV -- -- 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

Interferência com Aqueduto do 

Alviela - EPAL 
1.2.1 CONST - ●●● DIR TEMP I R REV --- - 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

Interferência com conduta de 

abastecimento - EPAL 
1.2.1 CONST - ●●● DIR TEMP I R REV --- - SD 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

Interferência com Gasoduto 1º 

escalão - Transgás  
1.2.1 CONST - ●●● DIR TEMP P R REV --- -- 
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Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Interferência com área 

projectada para a Plataforma 

Logística da Azambuja 

1.2.1 CONST - ●●● DIR PER C L IRREV --- --- 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

Interferência com Gasoduto 1º 

escalão - Transgás  
1.2.2 CONST - ●●● DIR TEMP I R REV --- - 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

13 interferências com linha da 

RNT – 220 e 400 Kv - REN 
1.2.2 CONST - ●●● DIR TEMP P R REV --- -- 

Afectação das redes de infra-

estruturas 
Gasoduto 2º escalão Ø10´´ 1.2.2 CONST - ●● DIR TEMP I R REV -- - 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

4 interferências com conduta de 

abastecimento - Águas do 

Oeste 

1.2.2 CONST - ●● DIR TEMP I R REV -- - 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

3 interferências com colector 

- Águas do Oeste 
1.2.2 CONST - ● DIR TEMP P R REV - - 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

2 interferências com gasoduto 

1º escalão Ø28´´ 
1.3.1 CONST - ●●● DIR TEMP I R REV --- - 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

6 interferências com linha da 

RNT – 220 e 400 Kv - REN 
1.3.1 CONST - ●●● DIR TEMP P R REV --- -- 

SD 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

4 interferências com linha da 

RNT – 220 e 400 Kv - REN 
1.3.2 CONST - ●●● DIR TEMP P R REV --- -- 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
 

 

 
LIGAÇÃO FERROVIÁRIA DE ALTA VELOCIDADE ENTRE LISBOA E PORTO. TROÇO ALENQUER / POMBAL – LOTE C1 

ESTUDO PRÉVIO – Volume 17 – Estudo de Impacte Ambiental – Relatório (Tomo 4/4) 
Doc N.º 02-EM-C00000000-00-RSTD001-0C – REVISÃO C – 30 de Março de 2007 

6.540 

A
lte

rn
at

iv
a 

Impacte 
Acção ou acções 

causadora(s) 
Localização

Fa
se

 

N
at

ur
ez

a 

M
ag

ni
tu

de
 

In
ci

dê
nc

ia
 

D
ur

aç
ão

 

O
co

rr
ên

ci
a 

D
im

en
sã

o 
es

pa
ci

al
 

R
ev

er
si

bi
lid

ad
e 

Si
gn

ifi
ca

do
 s

em
 

m
ed

id
as

 m
iti

ga
do

ra
s 

Si
gn

ifi
ca

do
 c

om
 

m
ed

id
as

 m
iti

ga
do

ra
s 

Afectação de equipamentos 

de ensino e outros 

equipamentos para a infância 

e juventude 

Afectação da EB1 Moita do 

Poço (Turquel – Alcobaça) 
1.3.2 CONST - ●●● DIR PER C L IRREV -- -- 

Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação de áreas com uso 

agrícola e agro-florestal 

1.2.1, 1.2.2, 

1.3.1, 1.3.2 
CONST - ●●● DIR PER C L IRREV - - 

Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Interferência com área 

projectada para a Plataforma 

Logística da Azambuja 

1.2.2 CONST - ●●● DIR PER C L IRREV --- --- 

Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação de exploração agro-

pecuária (ou floricultura) 

1.2.2 (km 

22+800) 
CONST - ● DIR PER C L IRREV - - 

Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação de exploração agro-

pecuária (ou floricultura) 

1.2.2 (km 

26+100) 
CONST - ● DIR PER C L IRREV - - 

Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Interferência com área em 

estudo para a criação da zona 

de localização empresarial da 

Benedita 

1.3.1 CONST - ●● DIR PER I L IRREV - - 

SD 

Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação de pequenas 

empresas junto à EN1 
1.3.2 CONST - ● DIR PER I L IRREV - - 
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Afectação de recursos 

geológicos de interesse 

económico 

Interferência com a área 

concessionada da Pedreira 

nº4652 (Vale da Pedreira) 

1.2.2 CONST - ● 
DIR e 

IND 
PER C L IRREV -- -- 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com A15 - IP6 1.2.2 CONST - ●●● DIR TEMP I R REV --- - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com EN1 / IC2 1.2.2 CONST - ●●● DIR TEMP I R REV --- - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com EN366 1.2.2 CONST - ●● DIR TEMP P L REV -- - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
3 interferências com EM 1.2.2 CONST - ● DIR TEMP P L REV - - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com EM 511 1.2.2 CONST - ● DIR TEMP P L REV - - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com EM 511-1 1.2.2 CONST - ● DIR TEMP P L REV - - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 

Entroncamento da EN8-6 na 

EN1 
1.3.1 CONST - ●●● DIR TEMP P R REV --- - 

SD 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com EN1 1.3.2 CONST - ●●● DIR TEMP I R REV --- - 
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Demolição de habitações / 

condicionamento da 

qualidade de vida em 

habitações localizadas a 

menos de 40 m da LAV 

Interferência com edifícios de 

habitação 

1.2.2, 1.3.1, 

1.3.2 
CONST - ●●● 

DIR e 

IND 
PER C L IRREV --- --- 

SD 

Efeito de barreira 
Atravessamento de espaços 

urbanos 

1.2.2, 1.3.1, 

1.3.2 
CONST - ●● 

DIR e 

IND 
PER C L IRREV -- -- 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

Interferência com Aqueduto do 

Alviela - EPAL 
1.1.2 CONST - ●●● DIR TEMP I R REV --- - 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

Interferência com Gasoduto 1º 

escalão - Transgás  
1.1.2 CONST - ●●● DIR TEMP P R REV --- -- 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

Interferência com Aqueduto do 

Alviela - EPAL 
1.1.3 CONST - ●●● DIR TEMP I R REV --- - 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

Interferência com Gasoduto 1º 

escalão - Transgás  
1.1.3 CONST - ●●● DIR TEMP P R REV --- -- 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

3 interferências com linha da 

RNT - 400 Kv - REN 
1.1.3 CONST - ●●● DIR TEMP P R REV --- -- 

Afectação das redes de infra-

estruturas 
Gasoduto 2º escalão Ø10´´ 1.1.3 CONST - ●● DIR TEMP I R REV -- - 

SE 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

2 interferências com conduta de 

abastecimento - Águas do 

Oeste 

1.1.3 CONST - ●● DIR TEMP I R REV -- - 
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Afectação das redes de infra-

estruturas 

Interferência com conduta de 

abastecimento - Águas do 

Oeste 

1.1.3 CONST - ● DIR TEMP P R REV - - 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

2 interferências com gasoduto 

1º escalão Ø28´´ 
1.3.1 CONST - ●●● DIR TEMP I R REV --- - 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

6 interferências com linha da 

RNT – 220 e 400 Kv - REN 
1.3.1 CONST - ●●● DIR TEMP P R REV --- -- 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

Interferência com Gasoduto 1º 

escalão - Transgás  
1.5 CONST - ●●● DIR TEMP I R REV --- - 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

2 interferências com linha da 

RNT - 220 e 400 Kv - REN 
1.5 CONST - ●●● DIR TEMP P R REV --- -- 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

Interferência com linha da RNT - 

400 Kv - REN 
1.5 CONST - ●●● DIR TEMP P R REV --- -- 

Afectação de equipamentos 

de ensino e outros 

equipamentos para a infância 

e juventude 

Afectação da EB1 Moita do 

Poço (Turquel – Alcobaça) 
1.5 CONST - ●●● DIR PER C L IRREV -- -- 

SE 

Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação de áreas com uso 

agrícola e agro-florestal 

1.1.2, 1.1.3, 

1.3.1, 1.5 
CONST - ●● DIR PER C L IRREV - - 
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Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Interferência com área em 

estudo para a criação da zona 

de localização empresarial da 

Benedita 

1.3.1 CONST - ●● DIR PER I L IRREV - - 

Afectação de recursos 

geológicos de interesse 

económico 

Interferência com a área 

concessionada da Pedreira 

nº4652 (Vale da Pedreira) 

1.1.3 CONST - ●●● 
DIR e 

IND 
PER C L IRREV --- --- 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com A15 - IP6 1.1.3 CONST - ●●● DIR TEMP I R REV --- - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com EN1 - IC2 1.1.3 CONST - ●●● DIR TEMP P R REV --- - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com EN114 1.1.3 CONST - ●● DIR TEMP I L REV -- - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com EN361 1.1.3 CONST - ●● DIR TEMP I L REV -- - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 

Interferência com EN366 

Alcoentre - Aveiras de Cima 
1.1.3 CONST - ●● DIR TEMP P L REV -- - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
3 interferências com EM 1.1.3 CONST - ● DIR TEMP P L REV - - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 

Interferência com EM Alcoentre 

– Manique do Intendente 
1.1.3 CONST - ● DIR TEMP P L REV - - 

SE 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 

Interferência com EM 

Quebradas - Asseiceira 
1.1.3 CONST - ● DIR TEMP P L REV - - 
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Afectação directa das redes 

de acessibilidades 

Interferência com EM 

Quebradas – Manique do 

Intendente 

1.1.3 CONST - ● DIR TEMP P L REV - - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 

Interferência com EM Rio Maior 

- Casais da Serra 
1.1.3 CONST - ● DIR TEMP P L REV - - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 

Entroncamento da EN8-6 na 

EN1 
1.3.1 CONST - ●●● DIR TEMP P R REV --- - 

Demolição de habitações / 

condicionamento da 

qualidade de vida em 

habitações localizadas a 

menos de 40 m da LAV 

Interferência com edifícios de 

habitação 
1.3.1, 1.5, CONST - ●● 

DIR e 

IND 
PER C L IRREV -- -- 

SE 

Efeito de barreira 
Atravessamento de espaços 

urbanos 
1.3.1, 1.5 CONST - ●● 

DIR e 

IND 
PER C L IRREV -- -- 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

Interferência com Aqueduto do 

Alviela - EPAL 
1.2.1 CONST - ●●● DIR TEMP I R REV --- - 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

Interferência com conduta de 

abastecimento - EPAL 
1.2.1 CONST - ●●● DIR TEMP I R REV --- - 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

Interferência com Gasoduto 1º 

escalão - Transgás  
1.2.1 CONST - ●●● DIR TEMP P R REV --- -- 

SF 

Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Interferência com área 

projectada para a Plataforma 

Logística da Azambuja 

1.2.1 CONST - ●●● DIR PER C L IRREV --- --- 
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Afectação das redes de infra-

estruturas 

3 interferências com colector 

- Águas do Oeste 
1.2.2 CONST - ● DIR TEMP P R REV - - 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

2 interferências com colector 

- Águas do Oeste 
1.2.2 CONST - ● DIR TEMP I R REV - - 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

Interferência com Gasoduto 1º 

escalão - Transgás  
1.2.2 CONST - ●●● DIR TEMP I R REV --- - 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

13 interferências com linha da 

RNT - 220 e 400 Kv - REN 
1.2.2 CONST - ●●● DIR TEMP P R REV --- -- 

Afectação das redes de infra-

estruturas 
Gasoduto 2º escalão Ø10´´ 1.2.2 CONST - ●● DIR TEMP I R REV -- - 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

2 interferências com conduta de 

abastecimento - Águas do 

Oeste 

1.2.2 CONST - ●● DIR TEMP I R REV -- - 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

2 interferências com gasoduto 

1º escalão Ø 28´´ 
1.3.1 CONST - ●●● DIR TEMP I R REV --- - 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

6 interferências com linha da 

RNT - 220 e 400 Kv - REN 
1.3.1 CONST - ●●● DIR TEMP P R REV --- -- 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

Interferência com Gasoduto 1º 

escalão - Transgás  
1.5 CONST - ●●● DIR TEMP I R REV --- - 

SF 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

2 interferências com linha da 

RNT – 220 e 400 Kv - REN 
1.5 CONST - ●●● DIR TEMP P R REV --- -- 
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Afectação de equipamentos 

de ensino e outros 

equipamentos para a infância 

e juventude 

Afectação da EB1 Moita do 

Poço (Turquel – Alcobaça) 
1.5 CONST - ●●● DIR PER C L IRREV -- -- 

Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação de áreas com uso 

agrícola e agro-florestal 

1.2.1, 1.2.2, 

1.3.1, 1.5 
CONST - ●●● DIR PER C L IRREV - - 

Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Interferência com área 

projectada para a Plataforma 

Logística da Azambuja 

1.2.2 CONST - ●●● DIR PER C L IRREV --- --- 

Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação de exploração agro-

pecuária (ou floricultura) 

1.2.2 (km 

22+800) 
CONST - ● DIR PER C L IRREV - - 

Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação de exploração agro-

pecuária (ou floricultura) 

1.2.2 (km 

26+100) 
CONST - ● DIR PER C L IRREV - - 

Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Interferência com área em 

estudo para a criação da zona 

de localização empresarial da 

Benedita 

1.3.1 CONST - ●● DIR PER I L IRREV - - 

SF 

Afectação de recursos 

geológicos de interesse 

económico 

Interferência com a área 

concessionada da Pedreira 

nº4652 (Vale da Pedreira) 

1.2.2 CONST - ● 
DIR e 

IND 
PER C L IRREV -- -- 
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Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com A15 - IP6 1.2.2 CONST - ●●● DIR TEMP I R REV --- - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com EN1 / IC2 1.2.2 CONST - ●●● DIR TEMP I R REV --- - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com EN366 1.2.2 CONST - ●● DIR TEMP P L REV -- - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
3 interferências com EM 1.2.2 CONST - ● DIR TEMP P L REV - - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com EM 511 1.2.2 CONST - ● DIR TEMP P L REV - - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com EM 511-1 1.2.2 CONST - ● DIR TEMP P L REV - - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 

Entroncamento da EN8-6 na 

EN1 
1.3.1 CONST - ●●● DIR TEMP P R REV --- - 

Demolição de habitações / 

condicionamento da 

qualidade de vida em 

habitações localizadas a 

menos de 40 m da LAV 

Interferência com edifícios de 

habitação 

1.2.2, 1.3.1, 

1.5 
CONST - ●● 

DIR e 

IND 
PER C L IRREV -- -- 

SF 

Efeito de barreira 
Atravessamento de espaços 

urbanos 

1.2.2, 1.3.1, 

1.5 
CONST - ●● 

DIR e 

IND 
PER C L IRREV -- -- 
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Zona de ligação entre os sub-troços Sul e Norte 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

Interferência com Gasoduto 1º 

escalão - Transgás  
2.1.1 CONST - ●●● DIR TEMP I R REV --- - 

Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação de áreas com uso 

agrícola e agro-florestal 
2.1.1, 2.1.2 CONST - ● DIR PER C L IRREV - - 

Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação de empreendimento 

de Turismo em Espaço Rural – 

Casal dos Cucos 

2.1.2 CONST - ●●● DIR PER C L IRREV --- -- 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com EM 2.1.1 CONST - ● DIR TEMP P L REV - - 

Demolição de habitações / 

condicionamento da 

qualidade de vida em 

habitações localizadas a 

menos de 40 m da LAV 

Interferência com edifícios de 

habitação 
2.1.1, 2.1.2 CONST - ● 

DIR e 

IND 
PER C L IRREV - - 

LA 

Efeito de barreira 
Atravessamento de espaços 

urbanos 
2.1.1 CONST - ● 

DIR e 

IND 
PER C L IRREV - - 

LB 

Afectação de equipamentos 

de ensino e outros 

equipamentos para a infância 

e juventude 

Afectação da EB1 /ATL de 

Covões (Prazeres de Aljubarrota 

– Alcobaça) 

2.10 CONST - ●●● DIR PER C L IRREV -- -- 
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Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação de áreas com uso 

agrícola e agro-florestal 
2.8.1, 2.10 CONST - ●● DIR PER C L IRREV - - 

Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação de empreendimento 

de Turismo em Espaço Rural – 

Casal dos Cucos 

2.10 CONST - ●●● DIR PER C L IRREV --- -- 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com EN1 2.10 CONST - ●●● DIR TEMP P R REV --- - 

Demolição de habitações / 

condicionamento da 

qualidade de vida em 

habitações localizadas a 

menos de 40 m da LAV 

Interferência com edifícios de 

habitação 
2.10 CONST - ● 

DIR e 

IND 
PER C L IRREV - - 

LB 

Efeito de barreira 
Atravessamento de espaços 

urbanos 
2.10 CONST - ● 

DIR e 

IND 
PER C L IRREV - - 

Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação de áreas com uso 

agrícola e agro-florestal 
2.2.1, 2.2.2 CONST - ●● DIR PER C L IRREV - - 

LC 
Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação de empreendimento 

de Turismo em Espaço Rural – 

Casal dos Cucos 

2.2.2 CONST - ●●● DIR PER C L IRREV --- -- 
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Demolição de habitações / 

condicionamento da 

qualidade de vida em 

habitações localizadas a 

menos de 40 m da LAV 

Interferência com edifícios de 

habitação 
2.2.1, 2.2.2 CONST - ●● 

DIR e 

IND 
PER C L IRREV -- -- 

LC 

Efeito de barreira 
Atravessamento de espaços 

urbanos 
2.2.1, 2.2.2 CONST - ● 

DIR e 

IND 
PER C L IRREV - - 

Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação de áreas com uso 

agrícola e agro-florestal 
2.2.1, 2.3.1 CONST - ● DIR PER C L IRREV - - 

Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação de empreendimento 

de Turismo em Espaço Rural – 

Casal dos Cucos 

2.3.1 CONST - ●●● DIR PER C L IRREV --- -- 

Demolição de habitações / 

condicionamento da 

qualidade de vida em 

habitações localizadas a 

menos de 40 m da LAV 

Interferência com edifícios de 

habitação 
2.2.1, 2.3.1 CONST - ● 

DIR e 

IND 
PER C L IRREV - - 

LD 

Efeito de barreira 
Atravessamento de espaços 

urbanos 
2.2.1, 2.3.1 CONST - ● 

DIR e 

IND 
PER C L IRREV - - 

LE 

Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação de áreas com uso 

agrícola e agro-florestal 
2.8.1, 2.8.2 CONST - ● DIR PER C L IRREV - - 
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Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação de empreendimento 

de Turismo em Espaço Rural – 

Casal dos Cucos 

2.8.2 CONST - ●●● DIR PER C L IRREV --- -- 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com EN1 2.8.2 CONST - ●●● DIR TEMP I R REV --- - 

LE 
Demolição de habitações / 

condicionamento da 

qualidade de vida em 

habitações localizadas a 

menos de 40 m da LAV 

Interferência com edifícios de 

habitação 
2.8.2 CONST - ● 

DIR e 

IND 
PER C L IRREV - - 

Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação de áreas com uso 

agrícola e agro-florestal 
2.8.1, 2.9 CONST - ● DIR PER C L IRREV - - 

Afectação de recursos 

geológicos de interesse 

económico 

Interferência com a área 

concessionada da Pedreira 

nº5300 (Os Penedos) 

2.9 CONST - ● 
DIR e 

IND 
PER C L IRREV -- -- 

Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação de empreendimento 

de Turismo em Espaço Rural – 

Casal dos Cucos 

2.9 CONST - ●●● DIR PER C L IRREV --- -- 

LF 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com EN1 2.9 CONST - ●●● DIR TEMP I R REV --- - 
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Demolição de habitações / 

condicionamento da 

qualidade de vida em 

habitações localizadas a 

menos de 40 m da LAV 

Interferência com edifícios de 

habitação 
2.9 CONST - ● 

DIR e 

IND 
PER C L IRREV - - 

LF 

Efeito de barreira 
Atravessamento de espaços 

urbanos 
2.9 CONST - ● 

DIR e 

IND 
PER C L IRREV - - 

Sub-troço Norte 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

Interferência com Gasoduto 1º 

escalão - Transgás  
2.1.3 CONST - ●●● DIR TEMP P R REV --- -- 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

Interferência com Gasoduto 1º 

escalão - Transgás  
2.1.3 CONST - ●●● DIR TEMP I R REV --- - 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

2 interferências com linha da 

RNT – 220 e 400 Kv - REN 
2.1.3 CONST - ●●● DIR TEMP P R REV --- -- 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

Interferência com colector 

- Águas do Oeste 
2.1.3 CONST - ● DIR TEMP I R REV - - 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

3 interferências com Gasoduto 

1º escalão - Transgás  
2.1.4 CONST - ●●● DIR TEMP I R REV --- - 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

Interferência com Gasoduto 1º 

escalão - Transgás  
2.1.4 CONST - ●●● DIR TEMP P R REV --- -- 

NA 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

3 interferências com Gasoduto 

1º escalão - Transgás  
2.1.5 CONST - ●●● DIR TEMP I R REV --- - 
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Afectação das redes de infra-

estruturas 

Interferência com linha da RNT - 

400 Kv - REN 
2.1.5 CONST - ●●● DIR TEMP P R REV --- -- 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

Interferência com estação 

elevatória – SIMLIS 
2.1.5 CONST - ●● DIR TEMP I R REV -- - 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

2 interferências com Gasoduto 

2º escalão – Lusitânia Gás 
2.1.5 CONST - ●● DIR TEMP I R REV -- - 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

Interferência com conduta de 

saneamento – SIMLIS 
2.1.5 CONST - ● DIR TEMP I R REV - - 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

Interferência com Gasoduto 1º 

escalão - Transgás  
2.1.6 CONST - ●●● DIR TEMP I R REV --- - 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

Interferência com conduta de 

saneamento – SIMLIS 
2.1.6 CONST - ● DIR TEMP P R REV - - 

Afectação de equipamentos 

desportivos 

Afectação de campo de jogos 

pelado em Á-do-Barbas 

(Maceira - Leiria) 

2.1.4 CONST - ●●● DIR PER C L IRREV - - 

Afectação de equipamentos 

para a terceira idade 

Afectação do lar de terceira 

idade Sobral do Castanheiro 

(Bidoeira de Cima – Leiria) 

2.1.6 CONST - ●●● DIR PER C L REV -- - 

NA 

Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação de áreas com uso 

agrícola e agro-florestal 

2.1.3, 2.1.4, 

2.1.5, 2.1.6, 

2.11, 2.4.2, 

2.5.3 

CONST - ●●● DIR PER C L IRREV - - 
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Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação de empreendimento 

de Turismo em Espaço Rural – 

Casa da Padeira 

2.1.3 CONST - ●●● DIR PER C L IRREV --- -- 

Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação da Famplac Moldes, 

Lda. – Telheiro 
2.1.4 CONST - ●●● DIR PER C L IRREV -- -- 

Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação de 6 unidades 

industriais - Zona Industrial 

Ponte da Pedra 

2.1.5 CONST - ●●● DIR PER I L IRREV - - 

Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação de terrenos e infra-

estruturas do Aproveitamento 

Hidroagrícola do Vale do Lis 

2.1.5 CONST - ● DIR TEMP C L REV - - 

Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação de exploração agro-

pecuária 

2.1.5 (km 

31+100) 
CONST - ● DIR PER C L IRREV - - 

Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação de diversas 

explorações agro-pecuárias 

2.1.5 (km 

38+000) 
CONST - ● DIR PER C L IRREV - - 

NA 

Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação de 2 armazéns – 

Chão Velho 
2.1.6 CONST - ● DIR PER C L IRREV - - 
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Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação de diversas 

explorações agro-pecuárias 

2.1.6 (km 

39+500) 
CONST - ● DIR PER C L IRREV - - 

Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação de floriculturas - 

Bidoeira de Cima 

2.1.6 (km 

45+700) 
CONST - ● DIR PER C L IRREV - - 

Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação de exploração agro-

pecuária 

2.1.6 (km 

46+900) 
CONST - ● DIR PER C L IRREV - - 

Afectação de recursos 

geológicos de interesse 

económico 

Interferência com a área 

concessionada da Pedreira 

nº6231 (Ribeira do Grou) 

2.1.3 CONST - ●●● 
DIR e 

IND 
PER C L IRREV --- --- 

Afectação de recursos 

geológicos de interesse 

económico 

Afectação da área potencial 

para argilas comuns de Alpedriz
2.1.3 CONST - ● DIR PER C R IRREV -- -- 

Afectação de recursos 

geológicos de interesse 

económico 

Afectação da área potencial 

para a extracção de inertes de 

Barreiros-Barosa 

2.1.5 CONST - ● DIR PER C R IRREV -- -- 

NA 

Afectação de recursos 

geológicos de interesse 

económico 

Afectação da área potencial 

para a extracção de inertes de 

Regueira de Pontes 

2.1.5 CONST - ● DIR PER C R IRREV -- -- 
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Afectação de recursos 

geológicos de interesse 

económico 

Afectação da área de reserva 

para argilas especiais de 

Barracão-Pombal (Bloco C) 

2.1.6 CONST - ● 
DIR e 

IND 
PER C R IRREV -- -- 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 

Interferência com IC9 (traçado 

projectado) 
2.1.3 CONST - ●●● DIR TEMP P R REV --- - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com EN242-4 2.1.3 CONST - ●● DIR TEMP I L REV -- - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com A8 2.1.4 CONST - ●●● DIR TEMP P R REV --- - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 

Interferência com Acesso da 

Marinha Grande à A8 (zona das 

portagens) 

2.1.4 CONST - ●●● DIR TEMP P R REV --- - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 

Interferência com Linha do 

Oeste 
2.1.4 CONST - ●●● DIR TEMP P R REV --- - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 

Interferência com Ramal 

ferroviário da Linha do Oeste 

que serve a cimenteira de 

Maceira 

2.1.4 CONST - ●● DIR TEMP P L REV -- - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com EM 2.1.4 CONST - ● DIR TEMP P L REV - - 

NA 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 

Interferência com EM Marinha 

Grande - Maceira 
2.1.4 CONST - ● DIR TEMP P L REV - - 
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Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com EM356 2.1.4 CONST - ● DIR TEMP P L REV - - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 

Interferência com IC36 – A17 

(Traçado Projectado) 
2.1.5 CONST - ●●● DIR TEMP I R REV --- - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com EN242 2.1.5 CONST - ●● DIR TEMP I L REV -- - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com EM 533 2.1.6 CONST - ● DIR TEMP P L REV - - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com EM 533.3 2.1.6 CONST - ● DIR TEMP P L REV - - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com EM349 2.1.6 CONST - ● DIR TEMP P L REV - - 

Demolição de habitações / 

condicionamento da 

qualidade de vida em 

habitações localizadas a 

menos de 40 m da LAV 

Interferência com edifícios de 

habitação 

2.1.3, 2.1.4, 

2.1.5, 2.1.6, 

2.5.3, 2.11 

CONST - ●●● 
DIR e 

IND 
PER C L IRREV -- -- 

Efeito de barreira 
Atravessamento de espaços 

urbanos 

2.1.3, 2.1.4, 

2.1.5, 2.1.6, 

2.5.3, 2.11 

CONST - ●●● 
DIR e 

IND 
PER C L IRREV -- -- 

NA 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

Interferência com Gasoduto 1º 

escalão - Transgás  
2.11 CONST - ●●● DIR TEMP I R REV --- - 
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Afectação das redes de infra-

estruturas 

Interferência com Gasoduto 1º 

escalão - Transgás  
2.5.3 CONST - ●●● DIR TEMP I R REV --- - 

Afectação de recursos 

geológicos de interesse 

económico 

Afectação de área pedida para 

concessão de exploração de 

Caulino Vale Galego (CC-DM-

061) 

2.1.6 CONST - ● 
DIR e 

IND 
PER C N IRREV -- -- 

Afectação de recursos 

geológicos de interesse 

económico 

Afectação de área pedida para 

concessão de exploração de 

Caulino Mendes (CC-DM-065) 

2.4.2 CONST - ●●● 
DIR e 

IND 
PER C N IRREV --- --- 

Afectação de recursos 

geológicos de interesse 

económico 

Afectação de área pedida para 

concessão de exploração de 

Caulino P.C. Crespos 3253S 

2.5.3 CONST - ●● 
DIR e 

IND 
PER C N IRREV -- -- 

Afectação de recursos 

geológicos de interesse 

económico 

Afectação de área pedida para 

concessão de exploração de 

Caulino Netos (CC-DM-061) 

2.5.3 CONST - ● 
DIR e 

IND 
PER C N IRREV -- -- 

Afectação de recursos 

geológicos de interesse 

económico 

Afectação da área de reserva 

para argilas especiais de 

Barracão-Pombal (Bloco A) 

2.5.3 CONST - ● 
DIR e 

IND 
PER C R IRREV -- -- 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com ER 529 2.5.3 CONST - ●●● DIR TEMP P R REV --- - 

NA 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com IC8 2.5.3 CONST - ●●● DIR TEMP P R REV --- - 
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Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com EN 237 2.5.3 CONST - ●● DIR TEMP P L REV -- - 

NA 
Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com EM237-1 2.5.3 CONST - ● DIR TEMP P L REV - - 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

Interferência com Gasoduto 1º 

escalão - Transgás  
2.1.3 CONST - ●●● DIR TEMP P R REV --- -- 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

Interferência com Gasoduto 1º 

escalão - Transgás  
2.1.3 CONST - ●●● DIR TEMP I R REV --- - 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

2 interferências com linha da 

RNT – 220 e 400 Kv - REN 
2.1.3 CONST - ●●● DIR TEMP P R REV --- -- 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

Interferência com colector 

- Águas do Oeste 
2.1.3 CONST - ● DIR TEMP I R REV - - 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

3 interferências com Gasoduto 

1º escalão - Transgás  
2.1.4 CONST - ●●● DIR TEMP I R REV --- - 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

Interferência com Gasoduto 1º 

escalão - Transgás  
2.1.4 CONST - ●●● DIR TEMP P R REV --- -- 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

3 interferências com Gasoduto 

1º escalão - Transgás  
2.1.5 CONST - ●●● DIR TEMP I R REV --- - 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

Interferência com linha da RNT - 

400 Kv - REN 
2.1.5 CONST - ●●● DIR TEMP P R REV --- -- 

NB 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

Interferência com estação 

elevatória – SIMLIS 
2.1.5 CONST - ●● DIR TEMP I R REV -- - 
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Afectação das redes de infra-

estruturas 

2 interferências com Gasoduto 

2º escalão – Lusitânia Gás 
2.1.5 CONST - ●● DIR TEMP I R REV -- - 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

Interferência com conduta de 

saneamento – SIMLIS 
2.1.5 CONST - ● DIR TEMP I R REV - - 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

2 interferências com Gasoduto 

1º escalão - Transgás  
2.5.1 CONST - ●●● DIR TEMP I R REV --- - 

Afectação de equipamentos 

desportivos 

Afectação de campo de jogos 

pelado em Á-do-Barbas 

(Maceira - Leiria) 

2.1.4 CONST - ●●● DIR PER C L IRREV - - 

Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação de áreas com uso 

agrícola e agro-florestal 

2.1.3, 2.1.4, 

2.1.5, 2.5.1, 

2.5.2, 2.5.3 

CONST - ●●● DIR PER C L IRREV - - 

Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação de empreendimento 

de Turismo em Espaço Rural – 

Casa da Padeira 

2.1.3 CONST - ●●● DIR PER C L IRREV --- -- 

Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação da Famplac Moldes, 

Lda. – Telheiro 
2.1.4 CONST - ●●● DIR PER C L IRREV -- -- 

NB 

Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação de 6 unidades 

industriais - Zona Industrial 

Ponte da Pedra 

2.1.5 CONST - ●●● DIR PER I L IRREV - - 
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Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação de terrenos e infra-

estruturas do Aproveitamento 

Hidroagrícola do Vale do Lis 

2.1.5 CONST - ● DIR TEMP C L REV - - 

Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação de exploração agro-

pecuária 

2.1.5 (km 

31+100) 
CONST - ● DIR PER C L IRREV - - 

Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação de diversas 

explorações agro-pecuárias 

2.1.5 (km 

38+000) 
CONST - ● DIR PER C L IRREV - - 

Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação de diversas 

explorações agro-pecuárias 

2.5.1 (km 

0+500) 
CONST - ● DIR PER C L IRREV - - 

Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação de exploração agro-

pecuária 

2.5.1 (km 

4+600) 
CONST - ● DIR PER C L IRREV - - 

Afectação de recursos 

geológicos de interesse 

económico 

Interferência com a área 

concessionada da Pedreira 

nº6231 (Ribeira do Grou) 

2.1.3 CONST - ●●● 
DIR e 

IND 
PER C L IRREV --- --- 

NB 

Afectação de recursos 

geológicos de interesse 

económico 

Afectação da área potencial 

para argilas comuns de Alpedriz
2.1.3 CONST - ● DIR PER C R IRREV -- -- 
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Afectação de recursos 

geológicos de interesse 

económico 

Afectação da área potencial 

para a extracção de inertes de 

Barreiros-Barosa 

2.1.5 CONST - ● DIR PER C R IRREV -- -- 

Afectação de recursos 

geológicos de interesse 

económico 

Afectação da área potencial 

para a extracção de inertes de 

Regueira de Pontes 

2.1.5 CONST - ● DIR PER C R IRREV -- -- 

Afectação de recursos 

geológicos de interesse 

económico 

Afectação de área pedida para 

concessão de exploração de 

Caulino C.P.P. 2/2004 

2.5.1 CONST - ● 
DIR e 

IND 
PER C L IRREV -- -- 

Afectação de recursos 

geológicos de interesse 

económico 

Afectação da área de reserva 

para argilas especiais de 

Barracão-Pombal (Bloco C) 

2.5.1 CONST - ● 
DIR e 

IND 
PER C R IRREV -- -- 

Afectação de recursos 

geológicos de interesse 

económico 

Afectação de área pedida para 

concessão de caulino P.C. 

Crespos 3253S 

2.5.3 CONST - ●● 
DIR e 

IND 
PER C N IRREV -- -- 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 

Interferência com IC9 (traçado 

projectado) 
2.1.3 CONST - ●●● DIR TEMP P R REV --- - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com EN242-4 2.1.3 CONST - ●● DIR TEMP I L REV -- - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com A8 2.1.4 CONST - ●●● DIR TEMP P R REV --- - 

NB 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 

Interferência com Linha do 

Oeste 
2.1.4 CONST - ●●● DIR TEMP P R REV --- - 
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Afectação directa das redes 

de acessibilidades 

Interferência com Ramal 

ferroviário da Linha do Oeste 

que serve a cimenteira de 

Maceira 

2.1.4 CONST - ●● DIR TEMP P L REV -- - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com EM 2.1.4 CONST - ● DIR TEMP P L REV - - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 

2 interferências com EM 

Marinha Grande - Maceira 
2.1.4 CONST - ● DIR TEMP P L REV - - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com EM356 2.1.4 CONST - ● DIR TEMP P L REV - - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 

Interferência com IC36 – A17 

(Traçado Projectado) 
2.1.5 CONST - ●●● DIR TEMP I R REV --- - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com EN242 2.1.5 CONST - ●● DIR TEMP I L REV -- - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com EM 533 2.5.1 CONST - ● DIR TEMP P L REV - - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com EM 533-3 2.5.1 CONST - ● DIR TEMP P L REV - - 

NB 

Demolição de habitações / 

condicionamento da 

qualidade de vida em 

habitações localizadas a 

menos de 40 m da LAV 

Interferência com edifícios de 

habitação 

2.1.3, 2.1.4, 

2.1.5, 2.5.1, 

2.5.2, 2.5.3 

CONST - ●●● 
DIR e 

IND 
PER C L IRREV -- -- 
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Efeito de barreira 
Atravessamento de espaços 

urbanos 

2.1.3, 2.1.4, 

2.1.5, 2.5.1, 

2.5.2, 2.5.3 

CONST - ●●● 
DIR e 

IND 
PER C L IRREV -- -- 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

Interferência com Gasoduto 1º 

escalão - Transgás  
2.5.3 CONST - ●●● DIR TEMP I R REV --- - 

Afectação de recursos 

geológicos de interesse 

económico 

Afectação de área pedida para 

concessão de exploração de 

Caulino Mendes (CC-DM-065) 

2.5.1 CONST - ●●● 
DIR e 

IND 
PER C N IRREV --- --- 

Afectação de recursos 

geológicos de interesse 

económico 

Afectação da área de reserva 

para argilas especiais de 

Barracão-Pombal (Bloco A) 

2.5.2 CONST - ●● 
DIR e 

IND 
PER C R IRREV -- -- 

Afectação de recursos 

geológicos de interesse 

económico 

Afectação de área pedida para 

concessão de exploração de 

Caulino Netos (CC-DM-061) 

2.5.3 CONST - ● 
DIR e 

IND 
PER C N IRREV -- -- 

Afectação de recursos 

geológicos de interesse 

económico 

Afectação da área de reserva 

para argilas especiais de 

Barracão-Pombal (Bloco A) 

2.5.3 CONST - ● 
DIR e 

IND 
PER C R IRREV -- -- 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com ER 529 2.5.3 CONST - ●●● DIR TEMP P R REV --- - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com IC8 2.5.3 CONST - ●●● DIR TEMP P R REV --- - 

NB 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com EN 237 2.5.3 CONST - ●● DIR TEMP P L REV -- - 
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NB 
Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com EM237-1 2.5.3 CONST - ● DIR TEMP P L REV - - 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

Interferência com Gasoduto 1º 

escalão - Transgás  
2.1.3 CONST - ●●● DIR TEMP P R REV --- -- 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

Interferência com Gasoduto 1º 

escalão - Transgás  
2.1.3 CONST - ●●● DIR TEMP I R REV --- - 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

2 interferências com linha da 

RNT – 220 e 400 Kv - REN 
2.1.3 CONST - ●●● DIR TEMP P R REV --- -- 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

Interferência com colector 

- Águas do Oeste 
2.1.3 CONST - ● DIR TEMP I R REV - - 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

3 interferências com Gasoduto 

1º escalão - Transgás  
2.1.5 CONST - ●●● DIR TEMP I R REV --- - 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

Interferência com linha da RNT - 

400 Kv - REN 
2.1.5 CONST - ●●● DIR TEMP P R REV --- -- 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

Interferência com estação 

elevatória – SIMLIS 
2.1.5 CONST - ●● DIR TEMP I R REV -- - 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

2 interferências com Gasoduto 

2º escalão – Lusitânia Gás 
2.1.5 CONST - ●● DIR TEMP I R REV -- - 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

Interferência com conduta de 

saneamento – SIMLIS 
2.1.5 CONST - ● DIR TEMP I R REV - - 

NC 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

Interferência com Gasoduto 1º 

escalão - Transgás  
2.1.6 CONST - ●●● DIR TEMP I R REV --- - 
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Afectação das redes de infra-

estruturas 

Interferência com conduta de 

saneamento – SIMLIS 
2.1.6 CONST - ● DIR TEMP P R REV - - 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

4 interferências com Gasoduto 

1º escalão - Transgás  
2.7 CONST - ●●● DIR TEMP I R REV --- - 

Afectação de equipamentos 

para a terceira idade 

Afectação do lar de terceira 

idade Sobral do Castanheiro 

(Bidoeira de Cima – Leiria) 

2.1.6 CONST - ●●● DIR PER C L REV -- - 

Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação de áreas com uso 

agrícola e agro-florestal 

2.1.3, 2.7, 

2.1.5, 21.6, 

2.11, 2.4.2, 

2.5.3 

CONST - ●●● DIR PER C L IRREV - - 

Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação de empreendimento 

de Turismo em Espaço Rural – 

Casa da Padeira 

2.1.3 CONST - ●●● DIR PER C L IRREV --- -- 

Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação de 6 unidades 

industriais - Zona Industrial 

Ponte da Pedra 

2.1.5 CONST - ●●● DIR PER I L IRREV - - 

Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação de terrenos e infra-

estruturas do Aproveitamento 

Hidroagrícola do Vale do Lis 

2.1.5 CONST - ● DIR TEMP C L REV - - 

NC 

Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação de exploração agro-

pecuária 

2.1.5 (km 

31+100) 
CONST - ● DIR PER C L IRREV - - 
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Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação de diversas 

explorações agro-pecuárias 

2.1.5 (km 

38+000) 
CONST - ● DIR PER C L IRREV - - 

Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação de 2 armazéns – 

Chão Velho 
2.1.6 CONST - ● DIR PER C L IRREV - - 

Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação de diversas 

explorações agro-pecuárias 

2.1.6 (km 

39+500) 
CONST - ● DIR PER C L IRREV - - 

Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação de floriculturas - 

Bidoeira de Cima 

2.1.6 (km 

45+700) 
CONST - ● DIR PER C L IRREV - - 

Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação de exploração agro-

pecuária 

2.1.6 (km 

46+900) 
CONST - ● DIR PER C L IRREV - - 

Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação da fábrica de 

cimentos da CMP, SA – Maceira
2.7 CONST - ●●● IND PER C L IRREV --- --- 

NC 

Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação da unidade industrial 

Filipe & Henriques – Campos 
2.7 CONST - ●●● DIR PER I L IRREV - - 
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Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação da unidade industrial 

Someil – Campos 
2.7 CONST - ●●● DIR PER I L IRREV - - 

Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação de 8 empresas do 

sector dos moldes - Telheiro 
2.7 CONST - ●●● DIR PER C L IRREV --- --- 

Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Interferência com área de 

expansão da cimenteira CMP - 

Maceira 

2.7 CONST - ●●● DIR PER C L IRREV -- -- 

Afectação de recursos 

geológicos de interesse 

económico 

Interferência com a área 

concessionada da Pedreira 

nº6231 (Ribeira do Grou) 

2.1.3 CONST - ●●● 
DIR e 

IND 
PER C L IRREV --- --- 

Afectação de recursos 

geológicos de interesse 

económico 

Afectação da área potencial 

para argilas comuns de Alpedriz
2.1.3 CONST - ● DIR PER C R IRREV -- -- 

Afectação de recursos 

geológicos de interesse 

económico 

Afectação da área potencial 

para a extracção de inertes de 

Barreiros-Barosa 

2.1.5 CONST - ● DIR PER C R IRREV -- -- 

NC 

Afectação de recursos 

geológicos de interesse 

económico 

Afectação da área potencial 

para a extracção de inertes de 

Regueira de Pontes 

2.1.5 CONST - ● DIR PER C R IRREV -- -- 
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Afectação de recursos 

geológicos de interesse 

económico 

Afectação da área de reserva 

para argilas especiais de 

Barracão-Pombal (Bloco C) 

2.1.6 CONST - ● 
DIR e 

IND 
PER C R IRREV -- -- 

Afectação de recursos 

geológicos de interesse 

económico 

Interferência com a área 

concessionada da Pedreira nº9 

(Martingança – Maceira) 

2.7 CONST - ●●● 
DIR e 

IND 
PER C L IRREV --- --- 

Afectação de recursos 

geológicos de interesse 

económico 

Afectação da área de reserva 

para margas e calcários de 

Maceira-Leiria 

2.7 CONST - ●●● 
DIR e 

IND 
PER C R IRREV --- --- 

Afectação de recursos 

geológicos de interesse 

económico 

Interferência com a área 

concessionada da Pedreira 

nº4199 (Achadas) 

2.7 CONST - ●● 
DIR e 

IND 
PER C L IRREV -- -- 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 

Interferência com IC9 (traçado 

projectado) 
2.1.3 CONST - ●●● DIR TEMP P R REV --- - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com EN242-4 2.1.3 CONST - ●● DIR TEMP I L REV -- - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 

Interferência com IC36 – A17 

(Traçado Projectado) 
2.1.5 CONST - ●●● DIR TEMP I R REV --- - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com EN242 2.1.5 CONST - ●● DIR TEMP I L REV -- - 

NC 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com EM 533 2.1.6 CONST - ● DIR TEMP P L REV - - 
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Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com EM 533.3 2.1.6 CONST - ● DIR TEMP P L REV - - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com EM349 2.1.6 CONST - ● DIR TEMP P L REV - - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com IC36 2.7 CONST - ●●● DIR TEMP I R REV --- - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 

Interferência com Linha do 

Oeste 
2.7 CONST - ●●● DIR TEMP P R REV --- - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 

Interferência com Ramal 

ferroviário da Linha do Oeste 

que serve a cimenteira de 

Maceira 

2.7 CONST - ●● DIR TEMP P L REV -- - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
2 interferências com EM 2.7 CONST - ● DIR TEMP P L REV - - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com EM 540 2.7 CONST - ● DIR TEMP P L REV - - 

NC 

Demolição de habitações / 

condicionamento da 

qualidade de vida em 

habitações localizadas a 

menos de 40 m da LAV 

Interferência com edifícios de 

habitação 

2.1.3, 2.1.5 

2.1.6, 2.7, 

2.5.3, 2.11 

CONST - ●●● 
DIR e 

IND 
PER C L IRREV --- --- 
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Efeito de barreira 
Atravessamento de espaços 

urbanos 

2.1.3, 2.1.5 

2.1.6, 2.7, 

2.5.3, 2.11 

CONST - ●●● DIR 
DIR/ 

IND 
C L IRREV --- --- 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

Interferência com Gasoduto 1º 

escalão - Transgás  
2.11 CONST - ●●● DIR TEMP I R REV --- - 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

Interferência com Gasoduto 1º 

escalão - Transgás  
2.5.3 CONST - ●●● DIR TEMP I R REV --- - 

Afectação de recursos 

geológicos de interesse 

económico 

Afectação de área pedida para 

concessão de exploração de 

Caulino Vale Galego (CC-DM-

061) 

2.1.6 CONST - ● 
DIR e 

IND 
PER C N IRREV -- -- 

Afectação de recursos 

geológicos de interesse 

económico 

Afectação de área pedida para 

concessão de exploração de 

Caulino Mendes (CC-DM-065) 

2.4.2 CONST - ●●● 
DIR e 

IND 
PER C N IRREV --- --- 

Afectação de recursos 

geológicos de interesse 

económico 

Afectação de área pedida para 

concessão de exploração de 

Caulino 3253S 

2.5.3 CONST - ●● 
DIR e 

IND 
PER C N IRREV -- -- 

Afectação de recursos 

geológicos de interesse 

económico 

Afectação de área pedida para 

concessão de exploração de 

Caulino Netos (CC-DM-061) 

2.5.3 CONST - ● 
DIR e 

IND 
PER C N IRREV -- -- 

NC 

Afectação de recursos 

geológicos de interesse 

económico 

Afectação da área de reserva 

para argilas especiais de 

Barracão-Pombal (Bloco A) 

2.5.3 CONST - ● 
DIR e 

IND 
PER C R IRREV -- -- 
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Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com ER 529 2.5.3 CONST - ●●● DIR TEMP P R REV --- - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com IC8 2.5.3 CONST - ●●● DIR TEMP P R REV --- - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com EN 237 2.5.3 CONST - ●● DIR TEMP P L REV -- - 

NC 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com EM237-1 2.5.3 CONST - ● DIR TEMP P L REV - - 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

Interferência com Gasoduto 1º 

escalão - Transgás  
2.1.3 CONST - ●●● DIR TEMP P R REV --- -- 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

Interferência com Gasoduto 1º 

escalão - Transgás  
2.1.3 CONST - ●●● DIR TEMP I R REV --- - 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

2 interferências com linha da 

RNT - 220 e 400 Kv - REN 
2.1.3 CONST - ●●● DIR TEMP P R REV --- -- 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

Interferência com colector 

- Águas do Oeste 
2.1.3 CONST - ● DIR TEMP I R REV - - 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

3 interferências com Gasoduto 

1º escalão - Transgás  
2.1.5 CONST - ●●● DIR TEMP I R REV --- - 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

Interferência com linha da RNT - 

400 Kv - REN 
2.1.5 CONST - ●●● DIR TEMP P R REV --- -- 

ND 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

Interferência com estação 

Elevatória – SIMLIS 
2.1.5 CONST - ●● DIR TEMP I R REV -- - 
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Afectação das redes de infra-

estruturas 

2 interferências com Gasoduto 

2º escalão – Lusitânia Gás 
2.1.5 CONST - ●● DIR TEMP I R REV -- - 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

Interferência com conduta de 

saneamento – SIMLIS 
2.1.5 CONST - ● DIR TEMP I R REV - - 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

2 interferências com Gasoduto 

1º escalão - Transgás  
2.5.1 CONST - ●●● DIR TEMP I R REV --- - 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

4 interferências com Gasoduto 

1º escalão - Transgás  
2.7 CONST - ●●● DIR TEMP I R REV --- - 

Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação de áreas com uso 

agrícola e agro-florestal 

2.1.3, 2.7, 

2.1.5, 2.5.1, 

2.5.2, 2.5.3 

CONST - ●●● DIR PER C L IRREV - - 

Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação de empreendimento 

de Turismo em Espaço Rural – 

Casa da Padeira 

2.1.3 CONST - ●●● DIR PER C L IRREV --- -- 

Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação de 6 unidades 

industriais - Zona Industrial 

Ponte da Pedra 

2.1.5 CONST - ●●● DIR PER I L IRREV - - 

Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação de terrenos e infra-

estruturas do Aproveitamento 

Hidroagrícola do Vale do Lis 

2.1.5 CONST - ● DIR TEMP C L REV - - 

ND 

Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação de exploração agro-

pecuária 

2.1.5 (km 

31+100) 
CONST - ● DIR PER C L IRREV - - 
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Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação de diversas 

explorações agro-pecuárias 

2.1.5 (km 

38+000) 
CONST - ● DIR PER C L IRREV - - 

Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação de diversas 

explorações agro-pecuárias 

2.5.1 (km 

0+500) 
CONST - ● DIR PER C L IRREV - - 

Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação de exploração agro-

pecuária 

2.5.1 (km 

4+600) 
CONST - ● DIR PER C L IRREV - - 

Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação da fábrica de 

cimentos da CMP, SA – Maceira
2.7 CONST - ●●● IND PER C L IRREV --- --- 

Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação da unidade industrial 

Filipe & Henriques – Campos 
2.7 CONST - ●●● DIR PER I L IRREV - - 

Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação da unidade industrial 

Someil – Campos 
2.7 CONST - ●●● DIR PER I L IRREV - - 

ND 

Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação de 8 empresas do 

sector dos moldes - Telheiro 
2.7 CONST - ●●● DIR PER C L IRREV --- --- 
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Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Interferência com área de 

expansão da cimenteira CMP - 

Maceira 

2.7 CONST - ●●● DIR PER C L IRREV -- -- 

Afectação de recursos 

geológicos de interesse 

económico 

Interferência com a área 

concessionada da Pedreira 

nº6231 (Ribeira do Grou) 

2.1.3 CONST - ●●● 
DIR e 

IND 
PER C L IRREV --- --- 

Afectação de recursos 

geológicos de interesse 

económico 

Afectação da área potencial 

para argilas comuns de Alpedriz
2.1.3 CONST - ● DIR PER C R IRREV -- -- 

Afectação de recursos 

geológicos de interesse 

económico 

Afectação da área potencial 

para a extracção de inertes de 

Barreiros-Barosa 

2.1.5 CONST - ● DIR PER C R IRREV -- -- 

Afectação de recursos 

geológicos de interesse 

económico 

Afectação da área potencial 

para a extracção de inertes de 

Regueira de Pontes 

2.1.5 CONST - ● DIR PER C R IRREV -- -- 

Afectação de recursos 

geológicos de interesse 

económico 

Afectação de área pedida para 

concessão de exploração de 

Caulino Mendes (CC-DM-065) 

2.5.1 CONST - ●●● 
DIR e 

IND 
PER C N IRREV --- --- 

ND 

Afectação de recursos 

geológicos de interesse 

económico 

Afectação da área de reserva 

para argilas especiais de 

Barracão-Pombal (Bloco C) 

2.5.1 CONST - ● 
DIR e 

IND 
PER C R IRREV -- -- 
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6.577 

A
lte

rn
at

iv
a 

Impacte 
Acção ou acções 

causadora(s) 
Localização

Fa
se

 

N
at

ur
ez

a 

M
ag

ni
tu

de
 

In
ci

dê
nc

ia
 

D
ur

aç
ão

 

O
co

rr
ên

ci
a 

D
im

en
sã

o 
es

pa
ci

al
 

R
ev

er
si

bi
lid

ad
e 

Si
gn

ifi
ca

do
 s

em
 

m
ed

id
as

 m
iti

ga
do

ra
s 

Si
gn

ifi
ca

do
 c

om
 

m
ed

id
as

 m
iti

ga
do

ra
s 

Afectação de recursos 

geológicos de interesse 

económico 

Interferência com a área 

concessionada da Pedreira nº9 

(Martingança – Maceira) 

2.7 CONST - ●●● 
DIR e 

IND 
PER C L IRREV --- --- 

Afectação de recursos 

geológicos de interesse 

económico 

Afectação da área de reserva 

para margas e calcários de 

Maceira-Leiria 

2.7 CONST - ●●● 
DIR e 

IND 
PER C R IRREV --- --- 

Afectação de recursos 

geológicos de interesse 

económico 

Interferência com a área 

concessionada da Pedreira 

nº4199 (Achadas) 

2.7 CONST - ●● 
DIR e 

IND 
PER C L IRREV -- -- 

Afectação de recursos 

geológicos de interesse 

económico 

Afectação de área pedida para 

concessão de caulino P.C. 

Crespos 3253S 

2.5.3 CONST - ●● 
DIR e 

IND 
PER C N IRREV -- -- 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 

Interferência com IC9 (traçado 

projectado) 
2.1.3 CONST - ●●● DIR TEMP P R REV --- - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com EN242-4 2.1.3 CONST - ●● DIR TEMP I L REV -- - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 

Interferência com IC36 – A17 

(Traçado Projectado) 
2.1.5 CONST - ●●● DIR TEMP I R REV --- - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com EN242 2.1.5 CONST - ●● DIR TEMP I L REV -- - 

ND 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com EM 533 2.5.1 CONST - ● DIR TEMP P L REV - - 
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Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com EM 533-3 2.5.1 CONST - ● DIR TEMP P L REV - - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com IC36 2.7 CONST - ●●● DIR TEMP I R REV --- - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 

Interferência com Linha do 

Oeste 
2.7 CONST - ●●● DIR TEMP P R REV --- - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 

Interferência com Ramal 

ferroviário da Linha do Oeste 

que serve a cimenteira de 

Maceira 

2.7 CONST - ●● DIR TEMP P L REV -- - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
2 interferências com EM 2.7 CONST - ● DIR TEMP P L REV - - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com EM 540 2.7 CONST - ● DIR TEMP P L REV - - 

Demolição de habitações / 

condicionamento da 

qualidade de vida em 

habitações localizadas a 

menos de 40 m da LAV 

Interferência com edifícios de 

habitação 

2.1.3, 2.1.5 

2.5.1, 2.7, 

2.5.2, 2.5.3 

CONST - ●●● 
DIR e 

IND 
PER C L IRREV --- --- 

ND 

Efeito de barreira 
Atravessamento de espaços 

urbanos 

2.1.3, 2.1.5 

2.5.1, 2.7, 

2.5.2, 2.5.3 

CONST - ●●● 
DIR e 

IND 
PER C L IRREV --- --- 
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Afectação das redes de infra-

estruturas 

Interferência com Gasoduto 1º 

escalão - Transgás  
2.5.3 CONST - ●●● DIR TEMP I R REV --- - 

Afectação de recursos 

geológicos de interesse 

económico 

Afectação de área pedida para 

concessão de exploração de 

Caulino C.P.P. 2/2004 

2.5.2 CONST - ●●● 
DIR e 

IND 
PER C N IRREV --- --- 

Afectação de recursos 

geológicos de interesse 

económico 

Afectação da área de reserva 

para argilas especiais de 

Barracão-Pombal (Bloco A) 

2.5.2 CONST - ●● 
DIR e 

IND 
PER C R IRREV -- -- 

Afectação de recursos 

geológicos de interesse 

económico 

Afectação de área pedida para 

concessão de exploração de 

Caulino Netos (CC-DM-061) 

2.5.3 CONST - ● 
DIR e 

IND 
PER C N IRREV -- -- 

Afectação de recursos 

geológicos de interesse 

económico 

Afectação da área de reserva 

para argilas especiais de 

Barracão-Pombal (Bloco A) 

2.5.3 CONST - ● 
DIR e 

IND 
PER C R IRREV -- -- 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com ER 529 2.5.3 CONST - ●●● DIR TEMP P R REV --- - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com IC8 2.5.3 CONST - ●●● DIR TEMP P R REV --- - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com EN 237 2.5.3 CONST - ●● DIR TEMP P L REV -- - 

ND 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com EM237-1 2.5.3 CONST - ● DIR TEMP P L REV - - 
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Afectação das redes de infra-

estruturas 

Interferência com conduta de 

saneamento – SIMLIS 
2.2.3 CONST - ● DIR TEMP I R REV - - 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

Interferência com Gasoduto 1º 

escalão - Transgás  
2.2.4 CONST - ●●● DIR TEMP I R REV --- - 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

5 interferências com linha da 

RNT – 220 e 400  Kv - REN 
2.2.4 CONST - ●●● DIR TEMP P R REV --- -- 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

7 interferências com conduta de 

saneamento – SIMLIS 
2.2.4 CONST - ● DIR TEMP I R REV - - 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

2 interferências com conduta de 

saneamento – SIMLIS 
2.2.4 CONST - ● DIR TEMP P R REV - - 

Afectação de equipamentos 

de ensino e outros 

equipamentos para a infância 

e juventude 

Afectação do Jardim-de-infância 

de Tremoceira (Pedreiras – 

Porto de Mós) 

2.2.3 CONST - ●●● DIR PER C L IRREV -- -- 

Afectação de equipamentos 

de ensino e outros 

equipamentos para a infância 

e juventude 

Afectação da EB1 de Boa Vista 

(Boa Vista – Leiria) 
2.2.4 CONST - ● DIR PER P L IRREV - - 

NE 

Afectação de equipamentos 

desportivos 

Afectação de campo de jogos 

pelado em Pedreiras (Porto de 

Mós) 

2.2.3 CONST - ●●● DIR PER C L IRREV - - 
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Afectação de equipamentos 

desportivos 

Afectação do Centro 

Internacional de Ténis de Leiria 

(Pousos – Leiria) 

2.2.4 CONST - ●●● DIR PER C L IRREV - - 

Afectação de equipamentos 

para a terceira idade 

Afectação do lar de terceira 

idade Sobral do Castanheiro 

(Bidoeira de Cima – Leiria) 

2.2.4 CONST - ● DIR PER C L REV - - 

Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação de Área de 

Desenvolvimento de Actividades 

Económicas - Tremoceira 

2.2.3 CONST - ●● DIR PER I L IRREV - - 

Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação de áreas com uso 

agrícola e agro-florestal 

2.2.3, 2.2.4, 

2.4.1, 2.4.2, 

2.5.3 

CONST - ●●● DIR PER C L IRREV - - 

Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação de Armazém 2.2.4 CONST - ● DIR PER I L IRREV - - 

Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação de Armazéns - 

Outeiro do Alto 
2.2.4 CONST - ● DIR PER I L IRREV - - 

NE 

Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação de Armazéns - Terra 

dos Campos 
2.2.4 CONST - ● DIR PER C L IRREV - - 
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Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação de Posto de 

combustíveis, oficinas e 

serralharia – Castanheiro 

2.2.4 CONST - ● DIR PER I L IRREV - - 

Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação de exploração agro-

pecuária 

2.2.4 (km 

38+500) 
CONST - ● DIR PER C L IRREV - - 

Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação de exploração agro-

pecuária 

2.2.4 (km 

40+800) 
CONST - ● DIR PER C L IRREV - - 

Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação de exploração agro-

pecuária 

2.2.4 (km 

42+000) 
CONST - ● DIR PER C L IRREV - - 

Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação de floriculturas 
2.2.4 (km 

42+100) 
CONST - ● DIR PER C L IRREV - - 

Afectação de recursos 

geológicos de interesse 

económico 

Afectação da área potencial 

para calcários ornamentais de 

Moleanos 

2.2.3 CONST - ●●● DIR PER C R IRREV --- --- 

NE 

Afectação de recursos 

geológicos de interesse 

económico 

Afectação da área de reserva 

para argilas especiais de 

Barracão-Pombal (Bloco A) 

2.4.2 CONST - ●● 
DIR e 

IND 
PER C R IRREV -- -- 
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Afectação de recursos 

geológicos de interesse 

económico 

Afectação das minas de carvão 

das Barrogeiras (projecto 

museológico) 

2.2.4 CONST - ●●● DIR PER I L IRREV -- -- 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 

Interferência com EN1 / EN242 

(cruzamento desnivelado) 
2.2.3 CONST - ●●● DIR TEMP I R REV --- - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 

Interferência com IC9 (traçado 

projectado) 
2.2.3 CONST - ●●● DIR TEMP P R REV --- - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com ER 350 2.2.4 CONST - ●●● DIR TEMP I R REV --- - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 

Interferência com IC36 – A17 

(Traçado Projectado) 
2.2.4 CONST - ●●● DIR TEMP I R REV --- - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com EN243 2.2.4 CONST - ●● DIR TEMP P L REV -- - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com EN362 2.2.4 CONST - ●● DIR TEMP I L REV -- - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com EM 544-1 2.2.4 CONST - ● DIR TEMP P L REV - - 

NE 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com EM349 2.2.4 CONST - ● DIR TEMP I L REV - - 
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Demolição de habitações / 

condicionamento da 

qualidade de vida em 

habitações localizadas a 

menos de 40 m da LAV 

Interferência com edifícios de 

habitação 

2.2.3, 2.2.4, 

2.4.1, 2.5.3 
CONST - ●●● 

DIR e 

IND 
PER C L IRREV --- --- 

Efeito de barreira 
Atravessamento de espaços 

urbanos 

2.2.3, 2.2.4, 

2.4.1, 2.5.3 
CONST - ●●● 

DIR e 

IND 
PER C L IRREV --- --- 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

Interferência com Gasoduto 1º 

escalão - Transgás  
2.4.1 CONST - ●●● DIR TEMP I R REV --- - 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

Interferência com Gasoduto 1º 

escalão - Transgás  
2.5.3 CONST - ●●● DIR TEMP I R REV --- - 

Afectação de recursos 

geológicos de interesse 

económico 

Afectação de área pedida para 

concessão de exploração de 

Caulino Vale Galego (CC-DM-

061) 

2.2.4, 2.4.1, 

2.11 
CONST - ● 

DIR e 

IND 
PER C N IRREV -- -- 

Afectação de recursos 

geológicos de interesse 

económico 

Afectação de área pedida para 

concessão de exploração de 

Caulino Mendes (CC-DM-065) 

2.4.1, 2.4.2 CONST - ●●● 
DIR e 

IND 
PER C N IRREV --- --- 

NE 

Afectação de recursos 

geológicos de interesse 

económico 

Afectação de área pedida para 

concessão de exploração de 

Caulino P.C. Crespos 3253S 

2.5.3 CONST - ●● 
DIR e 

IND 
PER C N IRREV -- -- 
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Afectação de recursos 

geológicos de interesse 

económico 

Afectação de área pedida para 

concessão de exploração de 

Caulino Netos (CC-DM-061) 

2.5.3 CONST - ● 
DIR e 

IND 
PER C N IRREV -- -- 

Afectação de recursos 

geológicos de interesse 

económico 

Afectação da área de reserva 

para argilas especiais de 

Barracão-Pombal (Bloco A) 

2.5.3 CONST - ● 
DIR e 

IND 
PER C R IRREV -- -- 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com ER 529 2.5.3 CONST - ●●● DIR TEMP P R REV --- - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com IC8 2.5.3 CONST - ●●● DIR TEMP P R REV --- - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com EN 237 2.5.3 CONST - ●● DIR TEMP P L REV -- - 

NE 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com EM237-1 2.5.3 CONST - ● DIR TEMP P L REV - - 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

Interferência com Gasoduto 1º 

escalão - Transgás  
2.2.4 CONST - ●●● DIR TEMP I R REV --- - 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

5 interferências com linha da 

RNT – 220 e 400  Kv - REN 
2.2.4 CONST - ●●● DIR TEMP P R REV --- -- 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

7 interferências com conduta de 

saneamento – SIMLIS 
2.2.4 CONST - ● DIR TEMP I R REV - - 

NF 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

3 interferências com conduta de 

saneamento – SIMLIS 
2.2.4 CONST - ● DIR TEMP P R REV - - 
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Afectação de equipamentos 

de ensino e outros 

equipamentos para a infância 

e juventude 

Afectação da EB1 de Boa Vista 

(Boa Vista – Leiria) 
2.2.4 CONST - ● DIR PER P L IRREV - - 

Afectação de equipamentos 

de ensino e outros 

equipamentos para a infância 

e juventude 

Afectação do Jardim-de-infância 

de Tremoceira (Pedreiras – 

Porto de Mós) 

2.3.2 CONST - ●●● DIR PER C L IRREV -- -- 

Afectação de equipamentos 

desportivos 

Afectação do Centro 

Internacional de Ténis de Leiria 

(Pousos – Leiria) 

2.2.4 CONST - ●●● DIR PER C L IRREV - - 

Afectação de equipamentos 

desportivos 

Afectação de campo de jogos 

pelado em Pedreiras (Porto de 

Mós) 

2.3.2 CONST - ●● DIR PER C L REV - - 

Afectação de equipamentos 

para a terceira idade 

Afectação do lar de terceira 

idade Sobral do Castanheiro 

(Bidoeira de Cima – Leiria) 

2.2.4 CONST - ● DIR PER C L REV - - 

Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação de Armazém 2.2.4 CONST - ● DIR PER I L IRREV - - 

NF 

Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação de Armazéns - 

Outeiro do Alto 
2.2.4 CONST - ● DIR PER I L IRREV - - 
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Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação de Armazéns - Terra 

dos Campos 
2.2.4 CONST - ● DIR PER C L IRREV - - 

Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação de Posto de 

combustíveis, oficinas e 

serralharia – Castanheiro 

2.2.4 CONST - ● DIR PER I L IRREV - - 

Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação de exploração agro-

pecuária 

2.2.4 (km 

38+500) 
CONST - ● DIR PER C L IRREV - - 

Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação de exploração agro-

pecuária 

2.2.4 (km 

40+800) 
CONST - ● DIR PER C L IRREV - - 

Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação de exploração agro-

pecuária 

2.2.4 (km 

42+000) 
CONST - ● DIR PER C L IRREV - - 

Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação de floriculturas 
2.2.4 (km 

42+100) 
CONST - ● DIR PER C L IRREV - - 

NF 

Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação de Área de 

Desenvolvimento de Actividades 

Económicas – Tremoceira 

2.3.2 CONST - ●● DIR PER I L IRREV - - 
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Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação de áreas com uso 

agrícola e agro-florestal 

2.3.2, 2.2.4, 

2.4.1, 2.5.2, 

2.5.3 

CONST - ●●● DIR PER C L IRREV - - 

Afectação de recursos 

geológicos de interesse 

económico 

Afectação da área potencial 

para calcários ornamentais de 

Moleanos 

2.3.2 CONST - ●●● DIR PER C R IRREV -- -- 

Afectação de recursos 

geológicos de interesse 

económico 

Interferência com a área 

concessionada da Pedreira 

nº40004 (com licenciamento em 

curso) 

2.3.2 CONST - ● 
DIR e 

IND 
PER C L IRREV -- -- 

Afectação de recursos 

geológicos de interesse 

económico 

Afectação da área de reserva 

para argilas especiais de 

Barracão-Pombal (Bloco A) 

2.4.2 CONST - ●● 
DIR e 

IND 
PER C R IRREV -- -- 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com ER 350 2.2.4 CONST - ●●● DIR TEMP I R REV --- - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 

Interferência com IC36 – A17 

(Traçado Projectado) 
2.2.4 CONST - ●●● DIR TEMP I R REV --- - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com EN243 2.2.4 CONST - ●● DIR TEMP P L REV -- - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com EN362 2.2.4 CONST - ●● DIR TEMP I L REV -- - 

NF 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com EM 544-1 2.2.4 CONST - ● DIR TEMP P L REV - - 
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Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com EM349 2.2.4 CONST - ● DIR TEMP I L REV - - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 

Interferência com EN1 / EN242 

(cruzamento desnivelado) 
2.3.2 CONST - ●●● DIR TEMP I R REV --- - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 

Interferência com IC9 (traçado 

projectado) 
2.3.2 CONST - ●●● DIR TEMP P R REV --- - 

Demolição de habitações / 

condicionamento da 

qualidade de vida em 

habitações localizadas a 

menos de 40 m da LAV 

Interferência com edifícios de 

habitação 

2.2.4, 2.3.2, 

2.4.1, 2.5.3 
CONST - ●●● 

DIR e 

IND 
PER C L IRREV --- --- 

Efeito de barreira 
Atravessamento de espaços 

urbanos 

2.2.4, 2.3.2, 

2.4.1, 2.5.3 
CONST - ●●● 

DIR e 

IND 
PER C L IRREV --- --- 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

Interferência com Gasoduto 1º 

escalão - Transgás  
2.4.1 CONST - ●●● DIR TEMP I R REV --- - 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

Interferência com Gasoduto 1º 

escalão - Transgás  
2.5.3 CONST - ●●● DIR TEMP I R REV --- - 

NF 

Afectação de recursos 

geológicos de interesse 

económico 

Afectação de área pedida para 

concessão de exploração de 

Caulino Vale Galego (CC-DM-

061) 

2.2.4, 2.4.1, 

2.11 
CONST - ● 

DIR e 

IND 
PER C N IRREV -- -- 
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Afectação de recursos 

geológicos de interesse 

económico 

Afectação de área pedida para 

concessão de exploração de 

Caulino Mendes (CC-DM-065) 

2.4.1, 2.4.2 CONST - ●●● 
DIR e 

IND 
PER C N IRREV --- --- 

Afectação de recursos 

geológicos de interesse 

económico 

Afectação de área pedida para 

concessão de exploração de 

Caulino P.C. Crespos 3253S 

2.5.3 CONST - ●● 
DIR e 

IND 
PER C N IRREV -- -- 

Afectação de recursos 

geológicos de interesse 

económico 

Afectação de área pedida para 

concessão de exploração de 

Caulino Netos (CC-DM-061) 

2.5.3 CONST - ● 
DIR e 

IND 
PER C N IRREV -- -- 

Afectação de recursos 

geológicos de interesse 

económico 

Afectação da área de reserva 

para argilas especiais de 

Barracão-Pombal (Bloco A) 

2.5.3 CONST - ● 
DIR e 

IND 
PER C R IRREV -- -- 

Afectação de recursos 

geológicos de interesse 

económico 

Afectação das minas de carvão 

das Barrogeiras (projecto 

museológico) 

2.2.4 CONST - ●●● DIR PER I L IRREV -- -- 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com ER 529 2.5.3 CONST - ●●● DIR TEMP P R REV --- - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com IC8 2.5.3 CONST - ●●● DIR TEMP P R REV --- - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com EN 237 2.5.3 CONST - ●● DIR TEMP P L REV -- - 

NF 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com EM237-1 2.5.3 CONST - ● DIR TEMP P L REV - - 
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Impactes não localizados 

Oportunidades de negócio 

para o pequeno comércio e 

serviços  

Alterações na estrutura da 

população residente em 

resultado do afluxo de 

trabalhadores às frentes de 

trabalho 

Concelhos 

da área de 

estudo 

CONST + ● IND TEMP P R REV + + 

Sobrecarga de serviços 

públicos ou de equipamentos 

sociais  

Alterações na estrutura da 

população residente em 

resultado do afluxo de 

trabalhadores às frentes de 

trabalho 

Concelhos 

da área de 

estudo 

CONST - ● IND TEMP I R REV - - 

Conflitos sociais entre os 

trabalhadores e as 

comunidades locais  

Alterações na estrutura da 

população residente em 

resultado do afluxo de 

trabalhadores às frentes de 

trabalho 

Concelhos 

da área de 

estudo 

CONST - ● IND TEMP I R REV - - 

Consequências sociais das 

expropriações de terrenos 

Expropriação de propriedades 

urbanas e rústicas 

Concelhos 

da área de 

estudo 

CONST - ● DIR PER P R IRREV -- - 

Crescimento do PIB Tributação de impostos directos Portugal CONST + ●●● DIR PER C N IRREV +++ +++ 

(não 

localizado) 

Crescimento do PIB 
Tributação de impostos 

indirectos 
Portugal CONST + ●●● IND PER C N IRREV +++ +++ 
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Crescimento do PIB e do 

Emprego 

Participação de empresas 

portuguesas na construção da 

LAV 

Portugal CONST + ●●● DIR PER P N IRREV +++ +++ 

Crescimento do PIB e do 

Emprego 

Aceleração da reestruturação do 

sector da construção civil e 

obras públicas 

Portugal CONST + ●●● IND PER P N IRREV +++ +++ 

Crescimento do PIB e do 

Emprego 

Ampliação da capacidade 

produtiva e exportadora de 

empresas portuguesas do 

sector ferroviário 

Portugal CONST + ●●● IND PER P N IRREV +++ +++ 

Crescimento do PIB e do 

Emprego 

Reforço da competitividade das 

grandes empresas de 

construção civil e obras públicas

Portugal CONST + ●●● IND PER P N IRREV +++ +++ 

Crescimento do PIB e do 

Emprego 

Reforço da competitividade das 

empresas portuguesas do 

sector ferroviário 

Portugal CONST + ●●● IND PER P N IRREV +++ +++ 

Crescimento do PIB e do 

Emprego 

Participação de empresas com 

sede na região na construção 

da LAV 

Concelhos 

da área de 

estudo 

CONST + ●●● DIR PER P R IRREV ++ +++ 

(não 

localizado) 

Crescimento do PIB e do 

Emprego 

Participação de empresas com 

sede na construção de 

habitações para as populações 

expropriadas 

Concelhos 

da área de 

estudo 

CONST + ●●● IND PER C R IRREV +++ +++ 
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Crescimento do PIB 
Exploração da rede de alta 

velocidade 
Portugal EXPL + ●●● 

DIR/ 

IND 
PER C N IRREV +++ +++ 

Crescimento do PIB e do 

Emprego 

Implementação parcial da Rede 

Trans-Europeia de Transportes 
Portugal EXPL + ●●● DIR PER C N IRREV +++ +++ 

Robustecimento e 

diversificação da base 

económica regional 

Melhoria das acessibilidades 

inter-regionais e internacionais 
Portugal EXPL + ●●● IND PER P N IRREV +++ +++ 

Redução da sinistralidade 

rodoviária 

Transferências modais e 

indução de passageiros para a 

AV 

Portugal EXPL + ●●● IND PER P N IRREV +++ +++ 

Benefícios em tempo 

Transferências modais e 

indução de passageiros para a 

AV 

Portugal EXPL + ●●● DIR PER C N IRREV +++ +++ 

Diminuição dos tempos de 

ligação entre as cidades 

servidas por estações 

Melhoria das acessibilidades 

inter-regionais e internacionais 

Leiria e 

concelhos 

adjacentes 

EXPL + ●●● DIR PER C R IRREV +++ +++ 

Reforço da competitividade 

regional 

Melhoria das acessibilidades 

inter-regionais e internacionais 

Leiria e 

concelhos 

adjacentes 

EXPL + ●●● IND PER C R IRREV +++ +++ 

(não 

localizado) 

Afirmação do eixo-urbano 

Leiria-Marinha Grande no 

sistema urbano nacional e 

europeu 

Exploração da rede de AV e da 

estação de Leiria 

Eixo urbano 

Leiria-

Marinha 

Grande 

EXPL + ●●● IND PER C R IRREV +++ +++ 
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Potenciação do crescimento 

urbano na proximidade da 

estação de AV 

Exploração da rede de AV e da 

estação de Leiria 

Eixo urbano 

Leiria-

Marinha 

Grande 

EXPL + ●●● IND PER P L IRREV ++ +++ 

Atracção de investimentos, 

privados e públicos, para a 

proximidade da estação de 

AV 

Exploração da rede de AV e da 

estação de Leiria 

Leiria e 

concelhos 

adjacentes 

EXPL + ●●● IND PER P R IRREV +++ +++ 

(não 

localizado) 

Alteração das dinâmicas 

territoriais 
Exploração da rede de AV 

Concelhos 

da área de 

estudo 

EXPL - ●● IND PER P L REV --- - 
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6.11.5 Impactes Cumulativos 
 

O troço Alenquer (Ota)-Pombal é um dos troços da Linha de Alta Velocidade Lisboa-Porto, 

que por sua vez está integrada num dos 30 eixos prioritários para a implementação da Rede 

Trans-Europeia de Transportes, o Eixo de Alta Velocidade Ferroviária do Sudoeste Europeu. 

A ocorrência da maior parte dos impactes positivos do projecto, previstos para a fase de 

exploração, depende necessariamente da concretização dos restantes troços da LAV 

Lisboa-Porto e da sua articulação em rede, e deverão ser potenciados pela concretização 

das demais linhas de alta-velocidade previstas para a Península Ibérica. 

 

Paralelamente, está em curso a implementação de um outro eixo prioritário para a 

implementação da Rede Trans-Europeia de Transportes, o Eixo Multimodal 

Portugal/Espanha - Resto da Europa, que prevê o desenvolvimento em Portugal de 

projectos de modernização das principais linhas da rede ferroviária convencional, de 

construção de auto-estradas e também de construção do novo Aeroporto Internacional de 

Lisboa (Ota), sendo que alguns destes projectos foram já concluídos. 

 

Prevê-se que o desenvolvimento dos projectos incluídos nestes dois eixos prioritários, e 

sobretudo a sua articulação em rede, deverá induzir importantes impactes sócio-económicos 

positivos com efeitos cumulativos. Estes impactes traduzem-se essencialmente na melhoria 

da competitividade regional, nacional e europeia, e na geração de mais riqueza e emprego, 

em resultado do contributo destes projectos para a diminuição dos estrangulamentos à 

mobilidade intra-europeia, da melhoria global das acessibilidades inter-regionais e 

internacionais e da promoção de corredores multimodais mais eficazes e eficientes no 

transporte de passageiros e mercadorias. 

 

A conclusão do IC2, a construção do IC11 e, sobretudo, a construção e exploração do novo 

Aeroporto Internacional de Lisboa, na Ota, contribuirão decisivamente para a ocorrência de 

uma série de impactes cumulativos com a LAV Lisboa-Porto que, na perspectiva 

socioeconómica, serão maioritariamente positivos e repercutir-se-ão no desenvolvimento 

das sub-regiões Oeste, Pinhal Litoral e Lezíria do Tejo, da Área Metropolitana de Lisboa, e 

do país em geral.  
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Estes impactes traduzem-se essencialmente na melhoria e maior articulação inter-modal 

das acessibilidades inter-regionais e internacionais, no desenvolvimento do sector terciário 

na região (em particular dos sectores dos transportes, da logística e distribuição), no 

aumento dos níveis de emprego e no surgimento de novos pólos de desenvolvimento 

urbano e crescimento dos aglomerados existentes nas proximidades dos principais 

interfaces modais (notavelmente, junto à Estação de Leiria e do Aeroporto da Ota), e no 

reforço da atractividade territorial em termos populacionais e de investimentos. 

 

O eixo urbano Leiria-Marinha Grande, e em particular a cidade de Leiria, deverão ser 

particularmente beneficiadas pela localização da Estação de Leiria, pela melhoria das 

acessibilidades e consequente reforço da competitividade territorial. Considera-se ainda que 

os impactes positivos e globalmente muito significativos esperados em resultado da 

exploração da LAV deverão ser ainda reforçados se, como é previsível, se verificar a 

ocorrência de impactes cumulativos decorrentes do estabelecimento de sinergias com 

outros projectos, recentemente executados, em curso ou previstos, que têm contribuído para 

a afirmação geo-estratégica de Leiria. De entre estes projectos, importa revelar a 

intervenção POLIS em Leiria e Marinha Grande e os vários projectos de requalificação 

urbana e ambiental desenvolvidos no âmbito do Programa Operacional da Região Centro, o 

programa URBCOM de revitalização comercial do centro histórico de Leiria, a remodelação 

e ampliação do Estádio Municipal de Leiria Dr. Magalhães Pessoa e do Complexo Municipal 

de Piscinas de Leiria, a conclusão da rede viária estruturante da envolvente de Leiria, os 

projectos de construção e apetrechamento de instalações da Escola Superior de Tecnologia 

e Gestão de Leiria e da Escola Superior de Educação de Leiria, a criação de grandes 

superfícies comerciais na periferia de Leiria e a ampliação do Parque Industrial da Marinha 

Grande. 

 

Outros impactes cumulativos positivos que são esperados decorrem do reforço da 

capacidade da rede de energia eléctrica que será necessário realizar, ao longo do corredor 

da LAV, de modo a alimentar a circulação ferroviária, assim como da necessária 

qualificação dos serviços de distribuição de modo a assegurar a disponibilização e a 

transferência ininterrupta de energia para os consumidores, o que constitui uma condição 

imprescindível para a exploração pontual e sem falhas da LAV. 

 

A construção da linha de AV e do novo aeroporto, acrescida da construção da ponte do 

Carregado e do IC11, significará também um período muito prolongado de grandes obras 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
 

 

 
LIGAÇÃO FERROVIÁRIA DE ALTA VELOCIDADE ENTRE LISBOA E PORTO. TROÇO ALENQUER / POMBAL – LOTE C1 

ESTUDO PRÉVIO – Volume 17 – Estudo de Impacte Ambiental – Relatório (Tomo 4/4) 
Doc N.º 02-EM-C00000000-00-RSTD001-0C – REVISÃO C – 30 de Março de 2007 

6.597 

públicas com incidência nos concelhos de Alenquer e Azambuja, o que poderá aumentar 

significativamente a probabilidade de ocorrência, a magnitude e a duração dos impactes 

negativos sobre as populações e actividades económicas directamente afectadas durante as 

fases de construção. 

 

É ainda esperada ocorrência de impactes cumulativos com o reforço do efeito de barreira 

em troços onde os eixos de AV sejam paralelos a outras infra-estruturas que já produzem 

esse efeito. Estes impactes poderão verificar-se entre Maceira e Marinha Grande, com uma 

dupla barreira formada pela AV e a A8, na zona de Évora de Alcobaça (Turquel – Alcobaça) 

com a AV e a EN1, ou na zona a Poente de Pombal, com a AV e a A1. 
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6.12 ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 
 

6.12.1 Introdução 
 

O capítulo de identificação, descrição e avaliação/classificação de impactes tem como 

suporte o trabalho desenvolvido na caracterização da situação de referência na área em 

estudo, onde: 

 

- Foram elencados e analisados todos os instrumentos de ordenamento do território em 

vigor ou em fase de aprovação, de âmbito nacional, regional, especial, sectorial e 

municipal, designadamente o Programa Nacional da Política de Ordenamento do 

Território; o Plano de Ordenamento de Área Protegida do Parque Natural das Serras de 

Aire e de Candeeiros; os Planos Regionais de Ordenamento do Território da Área 

Metropolitana de Lisboa do Centro e do Oeste e Vale do Tejo; os Planos de Bacia 

Hidrográfica do Tejo, das Ribeiras do Oeste e do Lis; os Planos Regionais de 

Ordenamento Florestal do Centro Litoral, do Oeste e do Ribatejo; o Plano Rodoviário 

Nacional 2000; o Plano de Modernização dos Caminhos-de-Ferro; o Plano Sectorial da 

Rede Natura 2000; os Planos Directores Municipais dos onze concelhos atravessados 

pelo traçado; os Planos de Pormenor da Zona Industrial de Aveiras-Alcoentre e do 

Quarteirão na Avenida Nova da Igreja; 

- Foram descritas e analisadas as áreas regulamentares (Reserva Agrícola Nacional e 

Reserva Ecológica Nacional);  

- Foram descritas e analisadas as servidões e restrições de utilidade pública, de acordo 

com as suas especificidades e com o enquadramento legislativo em vigor, 

designadamente o Domínio Público Hídrico, os recursos geológicos, os sítios de 

importância comunitária da Rede Natura 2000, o regime florestal, o património cultural, 

as águas subterrâneas para abastecimento público, as linhas eléctricas de alta tensão, 

os gasodutos, as organizações e instalações militares e aeroportos e navegação aérea e 

as telecomunicações. 
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6.12.2 Aspectos metodológicos específicos 
 

Para além das questões metodológicas gerais e comuns a todos os factores ambientais já 

referidas para o capítulo de previsão e de avaliação de impactes do EIA, importa realçar 

alguns aspectos metodológicos específicos relativos ao descritor ordenamento do território. 

 

Seguindo a estrutura metodológica adoptada no capítulo relativo à caracterização da 

situação de referência, a previsão e a avaliação de impactes efectuou-se através da 

operacionalização de várias ferramentas metodológicas, em três vertentes distintas. 

 

Na primeira vertente, são identificados, descritos e avaliados/classificados os impactes das 

alternativas propostas (por sub-troço, de acordo com o zonamento definido para o Lote Ota-

Pombal) para o comboio de alta velocidade sobre os modelos de ordenamento do território 

em vigor no território em estudo (PROT, PEOT, PSIT e PDM). Esta avaliação é efectuada a 

partir da análise documental desenvolvida no capítulo de caracterização da situação de 

referência, por um lado, e, por outro lado, no caso dos PDM, da ocupação do território nas 

respectivas Cartas de Ordenamento (classes de solo urbano e de solo rural), por alternativa, 

para um corredor de 80 metros, centrado em cada eixo/sub-eixo. 

 

Segue-se a identificação, a descrição e a avaliação/classificação dos impactes sobre as 

áreas regulamentares (RAN e REN), igualmente num corredor de 80 metros centrado no 

eixo/sub-eixo, utilizado as mesmas bases e instrumentos metodológicos descritos na 

caracterização da situação de referência. No caso do concelho de Azambuja, sem REN 

aprovada, a avaliação é efectuada a partir da REN constante na Carta de Condicionantes do 

respectivo PDM, pelo que a delimitação apresentada não é eficaz nesta situação concreta. 

 

Por fim, identificam-se, descrevem-se e avaliam-se os impactes sobre as servidões e 

restrições de utilidade pública identificadas nos corredores em estudo, de acordo com as 

respectivas especificidades, também considerando um corredor de 80 metros. 

 

No que se refere à ocupação do solo urbano e rural e das áreas regulamentares (RAN e 

REN), a identificação, a descrição e a avaliação de impactes não apreciou a extensão dos 

eixos/sub-eixos em túnel, seguindo a estrutura metodológica desenvolvida na  

caracterização da situação de referência. 
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Importa relevar, tal como já havia sido enunciado em sede de caracterização da situação de 

referência, que a identificação, a descrição e a avaliação de impactes suportada nas cartas 

de ordenamento dos PDM em vigor é condicionada pela desactualização das mesmas, em 

virtude de terem sido elaboradas maioritariamente em meados dos anos noventa (com a 

excepção das Caldas da Rainha, mais recente). Esta desactualização apresenta reflexos 

sobretudo numa sub-estimação dos valores relativos aos espaços classificados como 

urbanizável e como industrial proposto, em virtude de poderem já estar ocupados por tecido 

urbano ou industrial existente. 

 

São identificados, descritos e avaliados/classificados alguns impactes correspondentes a 

situações pontuais não indicadas nas Cartas de Ordenamento, referidos ao longo do 

capítulo, designadamente as principais alterações às cartas dos PDM ratificados (classes de 

ocupação do solo urbano e rural), no corredor de 80 metros já referido, centrado no 

eixo/sub-eixo.  

 

O trabalho desenvolvido neste capítulo incide igualmente sobre instrumentos de 

ordenamento do território realizados e aprovados após a ratificação dos PDM na área dos 

eixos/sub-eixos (Planos de Pormenor), assim como de outras iniciativas municipais 

relevantes, não previstas no âmbito dos instrumentos de gestão territorial dos municípios em 

vigor, que foram transmitidos à equipa técnica no decorrer das reuniões com as autarquias. 

 

As principais alterações eventualmente propostas para a área dos eixos/sub-eixos 

resultantes do processo de revisão dos PDM em curso em dez autarquias (Alenquer, 

Azambuja, Alcobaça, Batalha, Cadaval, Leiria, Marinha Grande, Pombal, Porto de Mós e Rio 

Maior) são igualmente identificadas e descritos e avaliados os respectivos impactes no 

presente capítulo, também de acordo com a informação transmitida nas reuniões com as 

autarquias. 

 

É ainda importante relevar que, não estando ainda estabelecida a faixa de servidão a criar 

pela LAV, o corredor de 80 m para a avaliação de impactes procura já estabelecer alguma 

salvaguarda para o caso dos critérios para a sua definição serem análogos aos da rede 

ferroviária convencional. 
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Complementarmente aos critérios de avaliação de impactes elencados no Quadro 6.1.2 

(metodologia comum para a previsão e avaliação de impactes ambientais), o quadro 

seguinte sintetiza a magnitude e o significado dos impactes avaliados para o descritor 

Ordenamento do Território. 

 
Quadro 6.12.1 - Critérios de avaliação para a magnitude e para o significado dos impactes avaliados 

para o descritor Ordenamento do Território  

elevada 
Impacte cujos efeitos expectáveis (positivos ou negativos) são muito 

relevantes 

média 
Impacte cujos efeitos expectáveis (positivos ou negativos) são 

relevantes 
Magnitude 

reduzida 
Impacte cujos efeitos expectáveis (positivos ou negativos) são pouco 

relevantes 

PEOT/ 
PNSAC 

negativo pouco 

significativo 

Impacte com interferência em termos de área pouco significativo, não 

afectado o equilíbrio ecológico do PNSAC que se procura salvaguardar 

no Regulamento do Parque e no respectivo Plano de Ordenamento 

negativo pouco 

significativo 

Impacte com interferência em termos de área pouco significativo, não 

“desestabilizando” a área florestal afectada 

positivo 

significativo 

Impacte importante e relevante em termos estratégicos para a melhoria 

das acessibilidades e da logística 

PROT/ 
AML 

positivo muito 

significativo 

Impacte muito importante e relevante em termos estratégicos para a 

melhoria das acessibilidades e da logística 

negativo pouco 

significativo 
Impacte com interferência em termos de área pouco significativo 

PROF 
negativo 

significativo 

Impacte com interferência sobre áreas sujeitas a elaboração de PGF e 

correspondendo a espaços com servidão de Regime Florestal 

negativo pouco 

significativo 

Impacte em que a interferência é classificada como pouco relevante 

para as linhas de orientação estratégicas definidas no PDM (Relatório 

Final e/ou Regulamento) do respectivo concelho de análise e/ou a área 

afectada é pouco significativa (no contexto de cada uma das classes de 

espaço afectada) 

negativo 

significativo 

Impacte em que a interferência é classificada como relevante para as 

linhas de orientação estratégicas definidas no PDM (Relatório Final e/ou 

Regulamento) do respectivo concelho de análise e/ou a área afectada é 

significativa (no contexto de cada uma das classes de espaço afectada) 

negativo muito 

significativo 

Impacte em que a interferência é classificada como muito relevante para 

as linhas de orientação estratégicas definidas no PDM (Relatório Final 

e/ou Regulamento) do respectivo concelho de análise e/ou a área 

afectada é muito significativa (no contexto de cada uma das classes de 

espaço afectada) 

Significado 

PDM 

positivo muito 

significativo 

Impacte em que a interferência é classificada como muito relevante para 

as linhas de orientação estratégicas definidas no PDM de Leiria 

(Relatório Final) 
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negativo pouco 

significativo 

Impacte em que a área de REN ou de RAN afectada regista uma 

ocupação inferior ou igual a 20% da área total afectada pela LAV 
REN/RAN 

negativo 

significativo 

Impacte em que a área de REN ou de RAN afectada regista uma 

ocupação superior a 20% da área total afectada pela LAV 

negativo pouco 

significativo 

Impacte em que a área afectada de Domínio Público Hídrico regista uma 

ocupação inferior a 3% da área total afectada pela LAV 

negativo 

significativo 

Impacte em que a área afectada de Domínio Público Hídrico regista uma 

ocupação entre 3% a 6% da área total afectada pela LAV 

Domínio 
Público 
Hídrico 

negativo muito 

significativo 

Impacte em que a área afectada de Domínio Público Hídrico regista uma 

ocupação superior a 6% da área total afectada pela LAV 

negativo pouco 

significativo 

Impacte em que a interferência é classificada como pouco relevante 

e/ou a área afectada é pouco significativa (no contexto de cada 

servidão/restrição analisada) 

negativo 

significativo 

Impacte em que a interferência é classificada como relevante e/ou a 

área afectada é significativa (no contexto de cada servidão/restrição 

analisada) 

Significado 

Restantes 
Servidões/ 
Restrições 
Utilidade 
Pública 

negativo muito 

significativo 

Impacte em que a interferência é classificada como muito relevante e/ou 

a área afectada é muito significativa (no contexto de cada 

servidão/restrição analisada) 

 

Para a REN e para a RAN, a avaliação de impactes foi baseada num índice que relacionou 

a área total afectada pela LAV, no corredor dos 80 m e a área de REN e de RAN também 

afectada, tendo considerado-se um impacte significativo quando a ocupação foi superior a 

20%. Este índice atribuiu um coeficiente de 0,5 à ocupação de REN e de RAN em situações 

de viaduto. 

 

Relativamente à área classificada como Domínio Público Hídrico, a avaliação de impactes 

foi baseada num índice que relacionou a área total afectada pela LAV, no corredor dos 80 m 

e a área de Domínio Público Hídrico afectada, tendo considerado-se um impacte negativo 

pouco significativo quando a ocupação foi inferior a 3%, um impacte negativo significativo 

quando a ocupação se situou entre os 3% e os 6% e um impacte negativo muito significativo 

quando a ocupação foi superior a 6%. 

 

 

6.12.3 Impactes na fase de construção e na fase de exploração 
 

Considerando as acções de projecto elencadas no Quadro 6.1.2 (metodologia geral de 

previsão e avaliação de impactes), a identificação, a descrição/previsão e a 

avaliação/classificação dos impactes efectuar-se-á simultaneamente para as fases de 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
 

 

 
LIGAÇÃO FERROVIÁRIA DE ALTA VELOCIDADE ENTRE LISBOA E PORTO. TROÇO ALENQUER / POMBAL – LOTE C1 

ESTUDO PRÉVIO – Volume 17 – Estudo de Impacte Ambiental – Relatório (Tomo 4/4) 
Doc N.º 02-EM-C00000000-00-RSTD001-0C – REVISÃO C – 30 de Março de 2007 

6.603 

construção e de exploração, em virtude da generalidade dos impactes no domínio do 

Ordenamento do Território terem início na fase de construção, estendendo-se para a fase de 

exploração. Será, com efeito, nesta primeira fase que ocorrerão os impactes mais 

significativos, pela ocupação do território, que será uma acção permanente. 

 

Os principais impactes resultam, na fase de construção de uma infra-estrutura ferroviária, na 

ocupação (que poderá ser irreversível) do território afectado, identificada nos instrumentos 

de planeamento e de ordenamento do território em vigor, a várias escalas, enunciados na 

caracterização da situação de referência. A ocupação é permanente no corredor 

expropriado para a implementação das alternativas seleccionadas, mas poderá verificar-se 

igualmente uma ocupação temporária do território para trabalhos inerentes à construção da 

infra-estrutura, nomeadamente com a implantação de estaleiros. 

 

No que se refere à fase de exploração, os impactes no Ordenamento do Território são de 

incidência directa e indirecta, relacionando-se os primeiros com a afectação que se iniciou 

com a implementação do projecto durante a fase de construção, sendo, portanto, impactes 

permanentes, já avaliados, e os segundos com os impactes resultantes de efeitos 

(indirectos) provocados pelo projecto, visíveis sobretudo nas estratégias de ordenamento do 

território definidas a várias escalas (destacando-se a regional e a local). 

 

Para cada sub-capítulo de previsão e de avaliação de impactes, identificar-se-á a fase 

(construção e/ou exploração) a que correspondem esses impactes. 

 

 

6.12.3.1 Instrumentos de Gestão Territorial 

 

6.12.3.1.1 Âmbito Nacional 

 
6.12.3.1.1.1 Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT)  

 

Terminado o processo de discussão pública em 31 de Outubro de 2006, o Conselho de 

Ministros aprovou a Proposta de Lei do PNPOT a submeter à Assembleia da República a 28 

de Dezembro de 2006, que deu entrada na Assembleia da República a 17 de Janeiro de 

2007).  
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Não é possível, por essa razão, como referido no apontamento metodológico, proceder à 

previsão e avaliação de impactes sobre este instrumento de ordenamento territorial. 

 

 

6.12.3.1.2 Âmbito Especial 

 
6.12.3.1.2.1 Planos Especiais de Ordenamento do Território: Planos de Ordenamento de Áreas 

Protegidas (POAP) 

 

De acordo com o Plano de Ordenamento de Área Protegida (POAP) do Parque Natural das 

Serras de Aire e de Candeeiros (PNSAC) em vigor (a proposta de revisão do POAP 

encontra-se em fase de discussão pública entre 20 de Março e 3 de Maio de 2007), são 

directamente afectadas várias classes de espaço classificadas na Carta de Ordenamento do 

Plano, devidamente identificadas na caracterização da situação de referência, por 

alternativas em todos os sub-troços (sub-troço Sul, zona de ligação e sub-troço Norte). 

 

A partir do trabalho desenvolvido na caracterização da situação de referência, são 

identificados, descritos e avaliados os impactes sobre o PNSAC, considerando: 

 

Os objectivos fundamentais do Plano, elencados no artigo 3º do Decreto-Lei nº 118/79, de 4 

de Maio (que define e regula as formas de utilização preferencial do território desta área 

protegida); 

O Regulamento do PNSAC, designadamente o conteúdo dos artigos 4º a 9º (que 

determinam as características da ocupação do solo) e o conteúdo dos artigos 10º a 16º (que 

identificam as actividades humanas a ser desenvolvidas no parque - a caça, a exploração de 

minérios e massas minerais, depósitos de sucata, publicidade, pecuárias, percursos 

pedestres e indústrias transformadoras); 

O zonamento definido na Carta de Ordenamento do PNSAC; 

A informação disponibilizada pela Direcção do PNSAC, em reunião realizada no decurso 

dos trabalhos do presente EIA. 

 

Trata-se de impactes que ocorrerão a partir da fase de construção e que se prolongarão na 

fase de exploração. 
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6.12.3.1.2.1.1 Sub-troço Sul 

 

IMPACTE 1 

 

Identificação 
 

Interferência com território classificado como espaço agrícola no Regulamento, no Plano e 

na Carta de Ordenamento do PNSAC. 

 

Descrição/Previsão 
 

- Tratando-se de espaços que abrangem as áreas onde os solos apresentam maior 

aptidão para a agricultura, destinados sobretudo à produção agrícola; 

- Considerando que nesta zona são proibidas todas as acções que possam reduzir ou 

prejudicar directa ou indirectamente o aproveitamento da capacidade produtiva do solo 

(nomeadamente obras hidráulicas, vias de comunicação e seus acessos, construção de 

edifícios, aterros e escavações, extracção de inertes ou quaisquer outras formas de 

utilização não ligadas à agricultura); 

- Considerando o objectivo do PNSAC que visa o desenvolvimento e a renovação da 

economia local, através da vitalização das actividades económicas ligadas às 

potencialidades naturais que garantem a evolução equilibrada das paisagens e da vida 

das comunidades, levando a efeito acções de estímulo e a promoção dessas mesmas 

actividades; 

 

são previstos impactes sobre este espaço, causados pelas alternativas SC, SD, SE e SF. 

 

Avaliação 
 

Trata-se de um impacte de natureza negativa, de magnitude reduzida, de incidência directa, 

com uma duração permanente, de ocorrência certa, com uma dimensão espacial local, 

sendo irreversível. 

 

O impacte é globalmente classificado como negativo pouco significativo. 
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Por um lado, a interferência registada com espaço assim classificado revela-se pouco 

significativa (com maior visibilidade na afectação provocada pelo sub-eixo 1.3.1) e, por outro 

lado, verifica-se uma localização “marginal” das alternativas analisadas, situadas, quando 

interferem com a área do PNSAC, na proximidade do limite a poente, junto na Estrada 

Nacional nº 1, em áreas sem aproveitamento agrícola actual, como referido em reunião com 

a Direcção do PNSAC. Trata-se, assim, de uma interferência que não afecta o equilíbrio 

ecológico do PNSAC que se procura salvaguardar no Regulamento do Parque e no 

respectivo Plano de Ordenamento. 

 

Refira-se que o Regulamento do Parque prevê a possibilidade, para os espaços assim 

classificados, da implementação de vias de comunicação e seus acessos e outros 

empreendimentos ou construções de interesse público nacional, regional ou local, desde 

que não haja alternativa técnica e economicamente aceitável para o seu traçado e 

localização. 

 

 

IMPACTE 2 

 

Identificação 
 

Interferência com território classificado como espaço de conservação da natureza no 

Regulamento, no Plano e na Carta de Ordenamento do PNSAC. 

 

Descrição/Previsão 
 

- Tratando-se de áreas de elevada sensibilidade, que apresentam como finalidade a 

manutenção e/ou recriação de zonas naturais ou rurais; 

- Tratando-se de áreas onde a intervenção humana deverá efectuar-se apenas no sentido 

de acelerar essa renaturalização ou a sua ruralidade;  

- Considerando a proibição, nestes espaços (entre outras), de alteração do relevo por 

aterro ou escavação, da destruição sistemática da vegetação natural existente, sem 

prévia autorização da direcção do Parque, da implantação de quaisquer construções, 

excepto aquelas que tenham carácter pontual e sirvam para a instalação de 

equipamentos públicos; 
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- Considerando o objectivo do PNSAC que visa a protecção dos aspectos naturais, 

desenvolvendo acções tendentes a salvaguarda dos aspectos geológicos com interesse 

científico ou paisagístico, bem como a flora, principalmente a vegetação clímax e a fauna 

que caracteriza a região; 

 

são previstos impactes sobre este espaço, causados pelas alternativas SC, SD, SE e SF. 

 

Avaliação 
 

Trata-se de um impacte de natureza negativa, de magnitude reduzida, de incidência directa, 

com uma duração permanente, de ocorrência certa, com uma dimensão espacial local, 

sendo irreversível. 

 

O impacte é globalmente classificado como negativo pouco significativo.  

 

A interferência com este espaço é, com efeito, pouco significativa na área ocupada. Por 

outro lado, as alternativas referidas encontram-se na proximidade do limite a poente, junto 

na Estrada Nacional nº 1, não interferindo, deste modo, com o equilíbrio ecológico do 

PNSAC que se procura salvaguardar no Regulamento do Parque e no respectivo Plano de 

Ordenamento. 

 

 

IMPACTE 3 

 

Identificação 
 

Interferência com território classificado como áreas sociais no Regulamento, no Plano e na 

Carta de Ordenamento do PNSAC. 

 

Descrição/Previsão 
 

Tratando-se de espaços que, pelas características de estabilidade do seu substrato 

geológico, declive, aptidão agrícola e sensibilidade ecológica, apresentam parâmetros 

favoráveis para a construção de habitats humanos, são previstos impactes sobre este 

espaço, causados pelas alternativas SC, SD, SE e SF. 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
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Avaliação 
 

Trata-se de um impacte de natureza negativa, de magnitude reduzida, de incidência directa, 

com uma duração permanente, de ocorrência certa, com uma dimensão espacial local, 

sendo irreversível. 

 

O impacte é globalmente classificado como negativo pouco significativo.  

 

A interferência com este espaço é pouco significativa na área ocupada e, por outro lado, as 

alternativas referidas encontram-se na proximidade do limite a poente, junto na Estrada 

Nacional nº 1, não interferindo, deste modo, com o equilíbrio ecológico do PNSAC que se 

procura salvaguardar no Regulamento do Parque e no respectivo Plano de Ordenamento. 

 

 

6.12.3.1.2.1.2 Zona de Ligação 

 

IMPACTE 1 

 

Identificação 
 

Interferência com território classificado como espaço agrícola no Regulamento, no Plano e 

na Carta de Ordenamento do PNSAC. 

 

Descrição/Previsão 
 

- Tratando-se de espaços que abrangem as áreas onde os solos apresentam maior 

aptidão para a agricultura, destinados sobretudo à produção agrícola; 

- Considerando que nesta zona são proibidas todas as acções que possam reduzir ou 

prejudicar directa ou indirectamente o aproveitamento da capacidade produtiva do solo 

(nomeadamente obras hidráulicas, vias de comunicação e seus acessos, construção de 

edifícios, aterros e escavações, extracção de inertes ou quaisquer outras formas de 

utilização não ligadas à agricultura); 
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- Considerando o objectivo do PNSAC que visa o desenvolvimento e a renovação da 

economia local, através da vitalização das actividades económicas ligadas às 

potencialidades naturais que garantem a evolução equilibrada das paisagens e da vida 

das comunidades, levando a efeito acções de estímulo e a promoção dessas mesmas 

actividades; 

 

são previstos impactes sobre este espaço, causados pelas alternativas LB, LE e LF. 

 

Avaliação 
 

Trata-se de um impacte de natureza negativa, de magnitude reduzida, de incidência directa, 

com uma duração permanente, de ocorrência certa, com uma dimensão espacial local, 

sendo irreversível. 

 

O impacte é globalmente classificado como negativo pouco significativo. 

 

Por um lado, a interferência registada com espaço assim classificado revela-se pouco 

significativa e, por outro lado, verifica-se uma localização “marginal” das alternativas 

analisadas, situadas, quando interferem com a área do PNSAC, na proximidade do limite a 

poente, junto na Estrada Nacional nº 1, em áreas sem aproveitamento agrícola actual, como 

referido em reunião com a Direcção do PNSAC. Trata-se, assim, de uma interferência que 

não afecta o equilíbrio ecológico do PNSAC que se procura salvaguardar no Regulamento 

do Parque e no respectivo Plano de Ordenamento. 

 

Refira-se que o Regulamento do Parque prevê a possibilidade, para os espaços assim 

classificados, da implementação de vias de comunicação e seus acessos e outros 

empreendimentos ou construções de interesse público nacional, regional ou local, desde 

que não haja alternativa técnica e economicamente aceitável para o seu traçado e 

localização. 

 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
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IMPACTE 2 
 

Identificação 
Interferência com território classificado como espaço de conservação da natureza no 

Regulamento, no Plano e na Carta de Ordenamento do PNSAC. 

 

Descrição/Previsão 

- Tratando-se de áreas de elevada sensibilidade, que apresentam como finalidade a 

manutenção e/ou recriação de zonas naturais ou rurais; 

- Tratando-se de áreas onde a intervenção humana deverá efectuar-se apenas no sentido 

de acelerar essa renaturalização ou a sua ruralidade;  

- Considerando a proibição, nestes espaços (entre outras), de alteração do relevo por 

aterro ou escavação, da destruição sistemática da vegetação natural existente, sem 

prévia autorização da direcção do Parque, da implantação de quaisquer construções, 

excepto aquelas que tenham carácter pontual e sirvam para a instalação de 

equipamentos públicos; 

- Considerando o objectivo do PNSAC que visa a protecção dos aspectos naturais, 

desenvolvendo acções tendentes a salvaguarda dos aspectos geológicos com interesse 

científico ou paisagístico, bem como a flora, principalmente a vegetação clímax e a fauna 

que caracteriza a região; 

 

são previstos impactes sobre este espaço, causados pelas alternativas LB, LE e LF. 

 

Avaliação 
 

Trata-se de um impacte de natureza negativa, de magnitude reduzida, de incidência directa, 

com uma duração permanente, de ocorrência certa, com uma dimensão espacial local, 

sendo irreversível. 

 

O impacte é globalmente classificado como negativo pouco significativo.  

 

A interferência com este espaço é, com efeito, pouco significativa na área ocupada. Por 

outro lado, as alternativas referidas encontram-se na proximidade do limite a poente, junto 

na Estrada Nacional nº 1, não interferindo, deste modo, com o equilíbrio ecológico do 
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PNSAC que se procura salvaguardar no Regulamento do Parque e no respectivo Plano de 

Ordenamento. 

 

 

6.12.3.1.2.1.3 Sub-troço Norte 

 

IMPACTE 1 
 

Identificação 
 

Interferência com território classificado como espaço silvo-pastoril no Regulamento, no 

Plano e na Carta de Ordenamento do PNSAC. 

 

Descrição/Previsão 
 

Tratando-se de espaços com elevada aptidão para a instalação de matas de produção, 

visando a criação de povoamentos florestais equilibrados, bem como o estabelecimento de 

pastagens a eles associadas para sustentar efectivos pecuários com base em raças 

adaptadas às características locais de ruralidade; 

Considerando o objectivo do PNSAC que visa o desenvolvimento e a renovação da 

economia local, através da vitalização das actividades económicas ligadas às 

potencialidades naturais que garantem a evolução equilibrada das paisagens e da vida das 

comunidades, levando a efeito acções de estímulo e a promoção dessas mesmas 

actividades;  

 

São previstos impactes sobre este espaço, causados pelas alternativas NE e NF. 

 

Avaliação 
 

Trata-se de um impacte de natureza negativa, de magnitude reduzida, de incidência directa, 

com uma duração permanente, de ocorrência certa, com uma dimensão espacial local, 

sendo irreversível. 

 

O impacte é globalmente classificado como negativo pouco significativo. 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
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São apontadas as mesmas razões enunciadas para o espaço agrícola. Com efeito, a 

interferência registada com espaço assim classificado é residual (veja-se a figura 4.12.3 do 

capítulo relativo à caracterização da situação de referência), localizando-se ambas as 

alternativas que interferem com a área do PNSAC nesta classe espacial da Carta de 

Ordenamento na proximidade do limite a poente, junto na Estrada Nacional nº 1. Considera-

se, portanto, tratar-se de uma interferência que não afecta o equilíbrio ecológico do PNSAC 

que se procura salvaguardar no Regulamento do Parque e no respectivo Plano de 

Ordenamento. 

 

 

6.12.3.1.3 Âmbito Regional 
 
6.12.3.1.3.1 Planos Regionais de Ordenamento do Território (PROT) 

 

Dos três PROT estipulados para a área em estudo, apenas o PROT da Área Metropolitana 

de Lisboa foi ratificado. O PROT Oeste e Vale do Tejo e o PROT Centro encontram-se em 

fase de elaboração, pelo que não é possível, por essa razão, proceder à previsão e 

avaliação de impactes sobres estes dois instrumentos de ordenamento territorial regional. 

 

A partir da caracterização da situação de referência, identificam-se, descrevem-se e 

avaliam-se os impactes sobre o PROTAML, considerando, em particular: 

 

- As linhas estratégicas e vertentes de desenvolvimento preconizadas neste documento 

para a AML, designadamente nos domínios do ordenamento territorial e dos transportes; 

- O Programa de Execução, Meios e Fontes de Financiamento do Plano, que define a 

programação e a coordenação de investimentos, medidas e acções estruturantes para a 

materialização do PROT; 

- As normas orientadoras consagradas no Plano, designadamente as orientações 

territoriais para o triângulo Azambuja-Carregado-Ota. 

 

Trata-se de impactes diferenciados: alguns ocorrerão a partir da fase de construção e 

prolongar-se-ão na fase de exploração; outros apenas surtirão efeitos na fase de 

exploração. 
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IMPACTE 1 
 
Identificação 
 

Desenvolvimento da Rede Ferroviária de Alta Velocidade, com ligação ao Novo Aeroporto 

Internacional de Lisboa (Ota), em Bitola Europeia 

 

Descrição/Previsão 
 

- Considerando que o reforço das acessibilidades internas e externas (portos, aeroportos 

e redes transeuropeias) é apontado como um dos domínios de desenvolvimento 

preconizado nas linhas estratégicas do Plano; 

- Considerando que o Plano define a ligação do futuro Aeroporto de Lisboa à Rede 

Ferroviária em bitola europeia como um objectivo estratégico; 

- Considerando que o Programa de Execução, Meios e Fontes de Financiamento do 

PROTAML identifica como uma das acções a desenvolver no contexto das grandes 

infra-estruturas de transporte, a Rede Ferroviária de Alta Velocidade, com eventual linha 

de serviço ao Novo Aeroporto Internacional de Lisboa, como primeira prioridade de 

execução (realização ou início de concretização a curto prazo); 

 

são previstos impactes no território metropolitano, possibilitados pela concretização do 

projecto como um todo, em particular pelas alternativas de ligação ao Aeroporto da Ota 

(todas as alternativas do Sub-troço Sul). 

 

Avaliação 
 

Trata-se de um impacte de natureza positiva, de magnitude elevada, com dupla incidência 

(directa e indirecta), com uma duração permanente, de ocorrência provável, com uma 

dimensão espacial nacional/supra-nacional, sendo irreversível. 

 

O impacte é globalmente classificado como positivo muito significativo.  

 

A concretização do projecto, na sua globalidade, contribuirá significativamente para o 

reforço das acessibilidades internas (através da concretização da rede ferroviária de alta 
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velocidade) e externas (através da ligação desta rede ao futuro Aeroporto Internacional de 

Lisboa – Ota, o mais importante e de maior dimensão do país), melhorando a dotação de 

boas condições de articulação da AML em termos de acessibilidades e de logística a nível 

nacional e internacional. 

 

A sua incidência é directa em virtude de serem observados impactes resultantes de acções 

do projecto (relação causa-efeito simples), gerados pelas alternativas de ligação ao 

Aeroporto da Ota. É indirecta porque serão observados impactes resultantes de efeitos do 

projecto, designadamente pela melhoria da articulação da AML em termos de 

acessibilidades e de logística a nível nacional e internacional. 

 

A sua ocorrência é classificada como provável devido a algumas incertezas associadas, 

nesta fase de elaboração do EIA, à ligação da rede ferroviária de alta velocidade com o 

Aeroporto da Ota. 

 

Trata-se de um impacte que ocorrerá na fase de exploração. 

 

 

IMPACTE 2 
 

Identificação 
 

Interferência com o triângulo Azambuja-Ota-Carregado 

 

Descrição/Previsão 
 

- Considerando que o corredor entre Azambuja e Carregado é identificado como uma área 

dinâmica periférica no contexto das dinâmicas territoriais da AML, com relevante 

capacidade de atracção de actividades e residência; 

- Considerando que o triângulo Azambuja-Carregado-Ota é identificado, no contexto de 

uma estrutura polinucleada para a região, como uma das centralidades metropolitanas a 

fomentar; 

- Considerando que a estratégia de transportes e logística metropolitana reconhece o 

corredor entre a Azambuja e o Carregado como uma das três áreas metropolitanas em 

que o ordenamento e requalificação são identificados como uma prioridade estratégica; 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
 

 

 
LIGAÇÃO FERROVIÁRIA DE ALTA VELOCIDADE ENTRE LISBOA E PORTO. TROÇO ALENQUER / POMBAL – LOTE C1 

ESTUDO PRÉVIO – Volume 17 – Estudo de Impacte Ambiental – Relatório (Tomo 4/4) 
Doc N.º 02-EM-C00000000-00-RSTD001-0C – REVISÃO C – 30 de Março de 2007 

6.615 

- Considerando que o esquema do modelo territorial metropolitano proposto, destaca a 

Azambuja, inserida no triângulo Azambuja-Carregado-Ota, como a articulação principal 

do norte da AML, uma área logística que deverá ser expandida, estruturada e ordenada; 

- Considerando que as normas orientadoras do Plano definem como orientação territorial 

para este espaço o reforço da plataforma logística, associada ao novo Aeroporto 

Internacional de Lisboa e às dinâmicas já instaladas no Carregado e em Vila Nova da 

Rainha/Azambuja; 

 

são previstos impactes sobre este espaço, causados pelas alternativas SA, SB, SC, SD, SE 

e SF, do Sub-troço Sul. 

 

Avaliação 
 

Trata-se de um impacte de natureza positiva, de magnitude média, de incidência directa, 

com uma duração permanente, de ocorrência provável, com uma dimensão espacial 

regional, sendo irreversível. 

 

O impacte é globalmente classificado como positivo significativo.  

 

A concretização do projecto, nomeadamente das alternativas de ligação ao Aeroporto da 

Ota, possibilitará reforçar a centralidade do triângulo Azambuja-Carregado-Ota no contexto 

metropolitano, de acordo com os objectivos do Plano, contribuindo para o reforço da 

componente logística (que se propunha no Plano ser expandida, estruturada e ordenada). 

 

A interferência prevista resultará num impacte relevante em termos estratégicos para a 

melhoria das acessibilidades em geral e não apenas na componente logística: a 

transferência do transporte de passageiros de longo curso da Linha do Norte para a LAV 

permitirá claramente à Linha do Norte o reforço da sua componente de transporte de 

mercadorias. 

 

A sua ocorrência é também classificada como provável pelas mesmas razões enunciadas 

no impacte anterior. Neste caso, a positividade do impacte está condicionada à 

concretização da Estação da Ota. 

 

Trata-se de um impacte que ocorrerá na fase de exploração. 
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IMPACTE 3 
 

Identificação 
 

Interferência com “Área Florestal” no norte do concelho de Azambuja. 

 

Descrição/Previsão 
 

Considerando que o esquema do modelo territorial proposto pelo Plano identifica parte do 

concelho de Azambuja (a Norte) como uma área florestal a estabilizar, são previstos 

impactes sobre esta área do concelho, causados pelas alternativas SA, SC e SE do Sub-

troço Sul. 

 

Avaliação 
 

Trata-se de um impacte de natureza negativa, de magnitude reduzida, de incidência directa, 

com uma duração permanente, de ocorrência certa, com uma dimensão espacial local, 

sendo irreversível. 

 

O impacte é globalmente classificado como negativo pouco significativo.  

 

A interferência das alternativas referidas (através do sub-eixo 1.1.3) sobre “Área Florestal” 

classificado no PROTAML é pouco significativa, não “destabilizando” o espaço florestal do 

Norte do concelho. 

 

Trata-se de um impacte que ocorrerá a partir da fase de construção e que se prolongará na 

fase de exploração. 
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IMPACTE 4 
 

Identificação 
Interferência com Rede Ecológica Metropolitana (REM)18, no norte do concelho de 

Azambuja. 

 

Descrição/Previsão 
 

Considerando que o esquema do modelo territorial proposto pelo Plano identifica parte do 

concelho de Azambuja (a Norte) como “Área Estruturante Secundária19” da Rede Ecológica 

Metropolitana (REM), são previstos impactes sobre esta área do concelho, causados pelas 

alternativas SA, SB, SC, SD, SE e SF do Sub-troço Sul. 

 

Avaliação 
 

Trata-se de um impacte de natureza negativa, de magnitude média, de incidência directa, 

com uma duração permanente, de ocorrência certa, com uma dimensão espacial local, 

sendo irreversível. 

 

O impacte é globalmente classificado como negativo significativo.  

 

A interferência das alternativas referidas sobre a “Área Estruturante Secundária” da REM, 

não sendo muito significativa em área, nem correspondendo ao nível mais importante da 

REM, interfere com um espaço que o PROTAML considera importante salvaguardar. 

 

Trata-se de um impacte que ocorrerá a partir da fase de construção e que se prolongará na 

fase de exploração. 

 

                                                      
18 A Estrutura Metropolitana de Protecção e Valorização Ambiental constitui um objectivo central no PROTAML, concretizada 
no Esquema do Modelo Territorial através da REM e das áreas a estabilizar considerados elementos estruturantes e decisivos 
para a sustentabilidade da AML. 
 
19 As áreas e os corredores ou ligações incluídos na rede secundária da REM incluem áreas e sistemas com dimensão 
suficiente para serem claramente identificados e com importância metropolitana e local na sustentabilidade do modelo 
territorial. 
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6.12.3.1.4 Âmbito Sectorial de Incidência Territorial 

 
6.12.3.1.4.1 Planos de Bacia Hidrográfica (PBH) 

 

Não são previstos impactes causados pela implementação da rede ferroviária de alta 

velocidade considerando o estipulado nos Decretos-Regulamentares relativos aos três PBH 

analisados no capítulo da caracterização da situação de referência. Com efeito, tal como 

referido no Capítulo V (Ordenamento do Território) destes Decretos-Regulamentares, o 

grande objectivo dos PBH visa, no domínio do ordenamento do território, “permitir o reforço 

e a qualificação da participação em outras actividades e em instrumentos de ordenamento, 

de forma que os aspectos relativos a recursos hídricos sejam devidamente contemplados, 

contribuindo ainda para uma boa articulação entre os vários instrumentos de planeamento e 

para o preenchimento das respectivas lacunas”. 

 

Neste sentido, e tal como referido no capítulo da caracterização da situação de referência, 

os objectivos e as prioridades estratégicas elencadas nestes diplomas visam contribuir com 

recomendações para o ordenamento das áreas abrangidas pelo domínio hídrico e para os 

planos de ordenamento inscritos no enquadramento legislativo em vigor, designadamente 

na Lei de Bases da Política do Ordenamento do Território e de Urbanismo, (Lei nº 48/98, de 

11 de Agosto) e na respectiva acção legislativa complementar (Decreto-Lei nº 380/99, de 22 

de Setembro,  alterado pelo Decreto-Lei nº 310/2003, de 10 de Dezembro).  

 

Os regulamentos dos três Planos referem igualmente, em artigo específico destinado à 

articulação dos PBH com o ordenamento do território, que os instrumentos de planeamento 

que definam ou determinem a ocupação física do território (nomeadamente os previstos no 

Artigo 2º do Decreto-Lei nº 380/99, de 22 de Setembro) deverão, até ao final de 2006, em 

articulação com os Planos de Bacia, integrar condicionamentos e proibições para todas as 

actividades, ocupações e utilizações com potenciais impactes significativos sobre o meio 

hídrico, entre as quais (das questões referidas no capítulo da caracterização da situação de 

referência e que interessam à previsão e avaliação de impactes do projecto), a 

movimentação de terras. Os condicionamentos e as proibições a definir deverão estar em 

consonância com a implementação dos Programas de Medidas e Acções do Plano, 

referidos nos respectivos regulamentos. 

 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
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6.12.3.1.4.2 Planos Regionais de Ordenamento Florestal 

 

6.12.3.1.4.2.1 Plano Regional de Ordenamento Florestal do Centro Litoral 

 

A partir do trabalho desenvolvido na caracterização da situação de referência, são 

identificados, descritos e avaliados os impactes sobre o PROFCL, tendo em consideração, 

em particular: 

 

- Os objectivos fundamentais do Plano, elencados no número 3 do artigo 5º do Capítulo I 

da proposta de Regulamento; 

- As áreas sujeitas a Plano de Gestão Florestal (PGF), previstas no artigo 30º do Capítulo 

IV da proposta de Regulamento; 

- As freguesias propostas para instalação de Zonas de Intervenção Florestal (ZIF), 

identificadas no número 4 do artigo 32º do Capítulo IV da proposta de Regulamento. 

 

Trata-se de impactes que ocorrerão a partir da fase de construção e que se prolongarão na 

fase de exploração. 

 

 

IMPACTE 1 
 

Identificação 
 

Interferência com espaços florestais no território do PROFCL. 

 

Descrição/Previsão 
 

Considerando que o Regulamento do PROFCL definiu como objectivo fundamental a 

manutenção da proporção de espaços florestais no território (não aumentando a proporção 

de outros usos do solo, nomeadamente espaços sociais, em detrimento dos espaços 

florestais), são previstos impactes sobre este espaço, causados pelas alternativas NA, NB, 

NC, ND, NE e NF do Sub-troço Norte  



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
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Avaliação 
 

Trata-se de um impacte de natureza negativa, de magnitude média, de incidência directa, 

com uma duração permanente, de ocorrência certa, com uma dimensão espacial regional, 

sendo irreversível. 

 

O impacte é globalmente classificado como negativo significativo.  

 

A interferência das alternativas referidas sobre espaço florestal (o classificado nos PDM 

correspondentes ao território em que o PROFCL irá incidir20) é significativa. 

 

 

IMPACTE 2 
 

Identificação 
 

Interferência com espaços florestais sujeitos a elaboração de Plano de Gestão Florestal 

(PGF) identificados na proposta de Regulamento do PROFCL 

 

Descrição/Previsão 
 

Considerando que a proposta do Regulamento do PROFCL identifica três áreas sujeitas a 

elaboração de PGF afectadas pelas alternativas propostas para a rede ferroviária de alta 

velocidade no Lote em estudo, designadamente a Mata Nacional do Casal da Lebre 

(alternativas NA e NB), o Perímetro Florestal da Charneca do Nicho (alternativas NB e ND) e 

a Mata Nacional do Ravasco (alternativas NA e NC), são previstos impactes sobre estes 

espaços, causados pelas alternativas NA, NB, NC e ND do Sub-troço Norte. 

 

Avaliação 
 

Trata-se de um impacte de natureza negativa, de magnitude média, de incidência directa, 

com uma duração permanente, de ocorrência certa, com uma dimensão espacial local, 

sendo irreversível. 

                                                      
20 Batalha, Porto de Mós, Marinha Grande, Leiria e Pombal. 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
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O impacte é globalmente classificado como negativo significativo.  

 

A interferência das alternativas sobre estas três áreas, sujeitas a elaboração de PGF e 

correspondendo a espaços com servidão de Regime Florestal, dadas as suas 

características particulares, deve ser diferenciada da afectação de espaço florestal 

classificado nos PDM não sujeito a servidão ou à elaboração de instrumentos de 

planeamento específicos. 

 

 

IMPACTE 3 
 
Identificação 
 

Interferência com freguesias propostas no PROFCL para instalação de Zonas de 

Intervenção Florestal 

 

Descrição/Previsão 
 

Considerando que a proposta do Regulamento do PROFCL identifica as freguesias de 

Pedreira e de Juncal, do concelho de Porto de Mós; de Cortes, de Arrabal, de Regueira de 

Pontes, de Milagres e de Bidoeira de Cima, do concelho de Leiria e de Almangueira, de 

Pombal e de Carnide, do concelho de Pombal como áreas com espaços florestais 

prioritários para a instalação de Zonas de Intervenção Florestal, são previstos impactes 

sobre os espaços florestais destas freguesias, causados pelas alternativas NA, NB, NC, ND 

NE e NF do Sub-troço Norte. 

 

Avaliação 
 

Trata-se de um impacte de natureza negativa, de magnitude reduzida, de incidência directa, 

com uma duração permanente, de ocorrência certa, com uma dimensão espacial local, 

sendo irreversível. 

 

O impacte é globalmente classificado como negativo pouco significativo.  

 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
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A interferência das alternativas referidas nas freguesias sujeitas a instalação de Zonas de 

Intervenção Florestal regista-se num corredor pouco significativo em termos de ocupação 

face à globalidade do espaço florestal das freguesias enunciadas. 

 

 

6.12.3.1.4.2.2 Plano Regional de Ordenamento Florestal do Oeste 

 

A partir do trabalho desenvolvido na caracterização da situação de referência, são 

identificados, descritos e avaliados os impactes sobre o PROFO, tendo em consideração, 

em particular: 

 

- Os objectivos fundamentais do Plano, elencados no número 3 do artigo 5º do Capítulo I 

da proposta de Regulamento; 

- As áreas sujeitas a Plano de Gestão Florestal (PGF), previstas no artigo 33º do Capítulo 

IV da proposta de Regulamento; 

- As freguesias propostas para instalação de Zonas de Intervenção Florestal (ZIF), 

identificadas no número 4 do artigo 34º do Capítulo IV da proposta de Regulamento. 

 

Trata-se de impactes que ocorrerão a partir da fase de construção e que se prolongarão na 

fase de exploração. 

 

 

6.12.3.1.4.2.2.1 Sub-troço Sul 
 

IMPACTE 1 
 
Identificação 
 

Interferência com espaços florestais no território do PROFO 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
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Descrição/Previsão 
 

Considerando que o Regulamento do PROFO definiu como objectivo fundamental a defesa 

e o aumento dos espaços florestais, são previstos impactes sobre este espaço, causados 

pelas alternativas SA, SB, SC, SD, SE e SF.  

 

Avaliação 
 

Trata-se de um impacte de natureza negativa, de magnitude média, de incidência directa, 

com uma duração permanente, de ocorrência certa, com uma dimensão espacial regional, 

sendo irreversível. 

 

O impacte é globalmente classificado como negativo significativo.  

 

A interferência das alternativas referidas sobre espaço florestal (o classificado nos PDM 

correspondentes ao território em que o PROFO irá incidir21) é significativa. 

 

 

IMPACTE 2 
 

Identificação 
 

Interferência com espaços florestais sujeitos a elaboração de Plano de Gestão Florestal 

(PGF) identificados na proposta de Regulamento do PROFO 

 

Descrição/Previsão 
 

Considerando que a proposta do Regulamento do PROFO identifica uma área sujeita a 

elaboração de PGF afectada pelas alternativas propostas para a LAV no Lote em estudo, 

designadamente o Perímetro Florestal da Serra de Candeeiros, são previstos impactes 

sobre estes espaços, causados pelas alternativas SC, SD, SE e SF. 

                                                      
21 Alcobaça, Caldas da Rainha, Cadaval e Alenquer. 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
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Avaliação 
 

Trata-se de um impacte de natureza negativa, de magnitude média, de incidência directa, 

com uma duração permanente, de ocorrência certa, com uma dimensão espacial local, 

sendo irreversível. 

 

O impacte é globalmente classificado como negativo significativo.  

 

A interferência das alternativas sobre esta área, sujeita a elaboração de PGF e 

correspondendo a um espaço com servidão de Regime Florestal, dadas as suas 

características particulares, deve ser diferenciada da afectação de espaço florestal 

classificado nos PDM não sujeito a servidão ou à elaboração de instrumentos de 

planeamento específicos. 

 

 

IMPACTE 3 
 

Identificação 
 

Interferência com freguesias propostas no PROFO para instalação de Zonas de Intervenção 

Florestal 

 

Descrição/Previsão 
 

Considerando que a proposta do Regulamento do PROFO identifica as freguesias de 

Turquel, Évora de Alcobaça e Benedita, do concelho de Alcobaça; Albuger, do concelho do 

Cadaval; Ota, do concelho de Alenquer; Vidais, do concelho das Caldas da Rainha, como 

áreas com espaços florestais prioritários para a instalação de Zonas de Intervenção 

Florestal, são previstos impactes sobre os espaços florestais destas freguesias, causados 

pelas alternativas SA, SB, SC, SD, SE e SF. 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
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Avaliação 
 

Trata-se de um impacte de natureza negativa, de magnitude reduzida, de incidência directa, 

com uma duração permanente, de ocorrência certa, com uma dimensão espacial local, 

sendo irreversível. 

 

O impacte é globalmente classificado como negativo pouco significativo.  

 

A interferência das alternativas referidas nas freguesias sujeitas a instalação de Zonas de 

Intervenção Florestal regista-se num corredor pouco significativo em termos de ocupação 

face à globalidade do espaço florestal das freguesias enunciadas. 

 

 

6.12.3.1.4.2.2.2 Zona de Ligação 
 

IMPACTE 1 
 
Identificação 
 

Interferência com espaços florestais sujeitos a elaboração de Plano de Gestão Florestal 

(PGF) identificados na proposta de Regulamento do PROFO 

 

Descrição/Previsão 
 

Considerando que a proposta do Regulamento do PROFO identifica uma área sujeita a 

elaboração de PGF afectada pelas alternativas propostas para a LAV no Lote em estudo, 

designadamente o Perímetro Florestal da Serra de Candeeiros, são previstos impactes 

sobre estes espaços, causados pelas alternativas LB, LE e LF. 

 

Avaliação 
 

Trata-se de um impacte de natureza negativa, de magnitude média, de incidência directa, 

com uma duração permanente, de ocorrência certa, com uma dimensão espacial local, 

sendo irreversível. 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
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O impacte é globalmente classificado como negativo significativo.  

 

A interferência das alternativas sobre esta área, sujeita a elaboração de PGF e 

correspondendo a um espaço com servidão de Regime Florestal, dadas as suas 

características particulares, deve ser diferenciada da afectação de espaço florestal 

classificado nos PDM não sujeito a servidão ou à elaboração de instrumentos de 

planeamento específicos. 

 

 

IMPACTE 2 
 

Identificação 
 

Interferência com freguesias propostas no PROFO para instalação de Zonas de Intervenção 

Florestal 

 

Descrição/Previsão 
 

Considerando que a proposta do Regulamento do PROFO identifica as freguesias de 

Prazeres de Aljubarrota, São Vicente de Aljubarrota, Turquel e Évora de Alcobaça, do 

concelho de Alcobaça, como áreas com espaços florestais prioritários para a instalação de 

Zonas de Intervenção Florestal, são previstos impactes sobre os espaços florestais destas 

freguesias, causados pelas alternativas LA, LB, LC, LD, LE e LF. 

 

Avaliação 
 

Trata-se de um impacte de natureza negativa, de magnitude reduzida, de incidência directa, 

com uma duração permanente, de ocorrência certa, com uma dimensão espacial local, 

sendo irreversível. 

 

O impacte é globalmente classificado como negativo pouco significativo.  

 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
 

 

 
LIGAÇÃO FERROVIÁRIA DE ALTA VELOCIDADE ENTRE LISBOA E PORTO. TROÇO ALENQUER / POMBAL – LOTE C1 

ESTUDO PRÉVIO – Volume 17 – Estudo de Impacte Ambiental – Relatório (Tomo 4/4) 
Doc N.º 02-EM-C00000000-00-RSTD001-0C – REVISÃO C – 30 de Março de 2007 

6.627 

A interferência das alternativas referidas nas freguesias sujeitas a instalação de Zonas de 

Intervenção Florestal regista-se num corredor pouco significativo em termos de ocupação 

face à globalidade do espaço florestal das freguesias enunciadas. 

 

 

6.12.3.1.4.2.2.3 Sub-troço Norte 
 

IMPACTE 1 
 
Identificação 
 

Interferência com espaços florestais no território do PROFO 

 

Descrição/Previsão 
 

Considerando que o Regulamento do PROFO definiu como objectivo fundamental a defesa 

e o aumento dos espaços florestais, são previstos impactes sobre este espaço, causados 

pelas alternativas NA, NB, NC, ND, NE e NF. 

 

Avaliação 
 

Trata-se de um impacte de natureza negativa, de magnitude reduzida, de incidência directa, 

com uma duração permanente, de ocorrência certa, com uma dimensão espacial regional, 

sendo irreversível. 

 

O impacte é globalmente classificado como negativo pouco significativo.  

 

A interferência das alternativas referidas sobre espaço florestal (o classificado nos PDM 

correspondentes ao território em que o PROFO irá incidir) é, globalmente, pouco 

significativa. 

 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
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IMPACTE 2 
 

Identificação 
 

Interferência com freguesias propostas no PROFO para instalação de Zonas de Intervenção 

Florestal 

 

Descrição/Previsão 
 

Considerando que a proposta do Regulamento do PROFO identifica as freguesias de São 

Vicente de Aljubarrota, Cós, Alpedriz e Pataias, do concelho de Alcobaça, como áreas com 

espaços florestais prioritários para a instalação de Zonas de Intervenção Florestal, são 

previstos impactes sobre os espaços florestais destas freguesias, causados pelas 

alternativas NA, NB, NC, ND, NE e NF. 

 

Avaliação 
 

Trata-se de um impacte de natureza negativa, de magnitude reduzida, de incidência directa, 

com uma duração permanente, de ocorrência certa, com uma dimensão espacial local, 

sendo irreversível. 

 

O impacte é globalmente classificado como negativo pouco significativo.  

 

A interferência das alternativas referidas nas freguesias sujeitas a instalação de Zonas de 

Intervenção Florestal regista-se num corredor pouco significativo em termos de ocupação 

face à globalidade do espaço florestal das freguesias enunciadas. 

 

 

6.12.3.1.4.2.3 Plano Regional de Ordenamento Florestal do Ribatejo 

 

A partir do trabalho desenvolvido na caracterização da situação de referência, são 

identificados, descritos e avaliados os impactes sobre o PROFR, tendo em consideração, 

em particular: 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
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- Os objectivos fundamentais do Plano, elencados no número 3 do artigo 5º do Capítulo I 

da proposta de Regulamento; 

- As áreas sujeitas a Plano de Gestão Florestal (PGF), previstas no artigo 34º do Capítulo 

IV da proposta de Regulamento; 

- As freguesias propostas para instalação de Zonas de Intervenção Florestal (ZIF), 

identificadas no número 4 do artigo 35º do Capítulo IV da proposta de Regulamento. 

 

Trata-se de impactes que ocorrerão a partir da fase de construção e que se prolongarão na 

fase de exploração. 

 

 

IMPACTE 1 
 

Identificação 
 

Interferência com espaços florestais no território do PROFR 

 

Descrição/Previsão 
 

Considerando que o Regulamento do PROFR definiu como objectivo fundamental a defesa 

e o aumento dos espaços florestais, são previstos impactes sobre este espaço, causados 

pelas alternativas SA, SB, SC, SD, SE e SF.  

 

Avaliação 
 

Trata-se de um impacte de natureza negativa, de magnitude reduzida, de incidência directa, 

com uma duração permanente, de ocorrência certa, com uma dimensão espacial regional, 

sendo irreversível. 

 

O impacte é globalmente classificado como negativo pouco significativo. 

 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
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A interferência das alternativas referidas sobre espaço florestal (o classificado nos PDM 

correspondentes ao território em que o PROFR irá incidir22) é, globalmente, pouco 

significativa. 

 

 

IMPACTE 2 
 

Identificação 
 

Interferência com freguesias propostas no PROFR para instalação de Zonas de Intervenção 

Florestal. 

 

Descrição/Previsão 
 

Considerando que a proposta do Regulamento do PROFR identifica as freguesias de Rio 

Maior, Asseiceira e Arouquelas, do concelho de Rio Maior, como áreas com espaços 

florestais prioritários para a instalação de Zonas de Intervenção Florestal, são previstos 

impactes sobre os espaços florestais destas freguesias, causados pelas alternativas SA, SB, 

SC, SD, SE e SF. 

 

Avaliação 
 

Trata-se de um impacte de natureza negativa, de magnitude reduzida, de incidência directa, 

com uma duração permanente, de ocorrência certa, com uma dimensão espacial local, 

sendo irreversível. 

 

O impacte é globalmente classificado como negativo pouco significativo. 

 

A interferência das alternativas referidas nas freguesias sujeitas a instalação de Zonas de 

Intervenção Florestal regista-se num corredor pouco significativo em termos de ocupação 

face à globalidade do espaço florestal das freguesias enunciadas. 

 

                                                      
22 Azambuja e Rio Maior. 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
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6.12.3.1.5 Âmbito Municipal - Planos Directores Municipais 

 

O comboio de alta velocidade constitui um elemento estruturante para a organização do 

território a longo e muito longo prazo, afigurando-se um projecto de extrema importância 

para o país, um desígnio nacional. A dimensão do projecto implicará, no capítulo do 

ordenamento do território, na ocorrência de impactes sobre várias classes de ocupação de 

solo urbano e de solo rural classificadas nos PDM dos municípios afectados. Não existindo 

um espaço canal previsto nos PDM para a LAV (atendendo, entre outras questões, ao 

período de elaboração dos mesmos), a mesma será sempre incompatível com as classes de 

ocupação de solo urbano e de solo rural classificadas nesses PDM. 

 

A partir do trabalho desenvolvido na caracterização da situação de referência, identificam-

se, descrevem-se e avaliam-se os impactes sobre este instrumento de ordenamento 

territorial municipal, em todos os concelhos afectados pela rede ferroviária de alta 

velocidade, considerando: 

 

- A ocupação territorial definida nas respectivas Cartas de Ordenamento em vigor 

(levantamento e tratamento de informação relativa às classes de solo urbano e de solo 

rural, a partir da quantificação das diversas classes constantes nestas cartas), num 

corredor de 80 metros, centrado em cada eixo/sub-eixo; 

- As respectivas peças escritas (designadamente os Relatórios Finais e os Regulamentos 

ratificados pelas Resoluções dos Conselhos de Ministros); 

- A informação disponibilizada pelas autarquias, através das reuniões realizadas no 

decurso dos trabalhos do presente EIA (designadamente no que se refere a situações 

pontuais não indicadas nas Cartas de Ordenamento - destacando-se as principais 

alterações às cartas dos PDM ratificados -, bem como de outras iniciativas relevantes, 

não previstas no âmbito dos instrumentos de gestão territorial dos municípios em vigor, 

considerando ainda as principais alterações eventualmente propostas para a área dos 

eixos/sub-eixos resultantes do processo de revisão dos PDM); 

- As questões directamente relacionadas com a Estação de Leiria (Nascente e Poente). 
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Os Quadros 6.12.2, 6.12.4 e 6.12.6 sintetizam a área total de solo urbano e de solo rural por 

classe de espaço afectada por sub-troço e por eixo/sub-eixo, no corredor dos 80 metros. 

 

Os Quadros 6.12.3, 6.12.5 e 6.12.7 sintetizam a área total de solo urbano e de solo rural por 

classe de espaço por cada uma das alternativas em análise, por sub-troço, de acordo com o 

zonamento previsto para o Lote em estudo, no corredor dos 80 metros. 
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6.12.3.1.5.1 Sub-troço Sul 

 
Quadro 6.12.2 - Área total afectada de solo urbano e de solo rural por classe de espaço, para cada um dos eixos/sub-eixos considerados (ha), de acordo 

com o zonamento previsto para o Lote – sub-troço Sul, no corredor dos 80 m 
Solo Urbano (ha) Solo Rural (ha) 

Eixo / Sub-
eixo Espaço Urbano 

Espaço 
Urbanizável 

Espaço 
Industrial 

Espaço Industrial 
Proposto 

Estrutura 
Ecológica 

Espaço 
Verde/Natural 

Indústria 
Extractiva 

Espaço Agrícola
Espaço 

Florestal 

1.1.2 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 14,1 29,8 

1.1.3 0,0 0,0 0,0 3,2 0,0 29,7 4,3 36,1 134,3 

1.1.4 11,1 0,1 1,0 3,6 0,0 1,9 0,0 70,6 13,5 

1.2.1 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 14,2 50,4 

1.2.2 1,2 0,0 0,0 0,7 0,0 21,8 0,0 53,6 104,2 

1.3.1 4,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 32,8 10,1 

1.3.2 3,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,6 0,0 

1.5 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,1 0,0 

 

Quadro 6.12.3 - Área total afectada de solo urbano e de solo rural por classe de espaço, para cada uma das alternativas (ha), de acordo com o zonamento 

previsto para o Lote – sub-troço Sul, no corredor dos 80 m 
Solo Urbano (ha) Solo Rural (ha) 

Alternativas 
Espaço Urbano 

Espaço 

Urbanizável 

Espaço 

Industrial 

Espaço Industrial 

Proposto 

Estrutura 

Ecológica 

Espaço 

Verde/Natural 

Indústria 

Extractiva 
Espaço Agrícola Espaço Florestal 

Sub-troço Sul 

SA 11,1 0,1 1,0 9,3 0,0 31,6 4,3 120,8 177,6 

SB 12,3 0,1 1,0 5,5 0,0 23,7 0,0 138,4 168,1 

SC 8,5 0,0 0,0 5,7 0,0 31,5 4,3 116,6 174,2 

SD 9,7 0,0 0,0 1,9 0,0 23,6 0,0 134,2 164,7 

SE 7,4 0,0 0,0 5,7 0,0 31,5 4,3 101,1 174,2 

SF 8,6 0,0 0,0 1,9 0,0 23,6 0,0 118,7 164,7 
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IMPACTE 1 
 

Identificação 
 

Interferência com território classificado como espaço urbano (solo urbano) nos 

Regulamentos e nas Cartas de Ordenamentos dos PDM de Azambuja, de Caldas da Rainha 

e de Alcobaça. 

 

Descrição/Previsão 
 

Considerando o disposto nos PDM de Azambuja, de Caldas da Rainha e de Alcobaça, são 

previstos impactes sobre este espaço, causados pelas alternativas SA, SB, SC, SD, SE e 

SF. Atendendo ao disposto no Regulamento dos PDM enunciados para o espaço urbano, 

nos diferentes níveis hierárquicos dos perímetros afectados, a interferência da LAV é 

incompatível com esta classe de espaço. 

 

Avaliação 
 

No caso da alternativa SA, trata-se de um impacte de natureza negativa, de magnitude 

elevada, de incidência directa, com uma duração permanente, de ocorrência certa, com uma 

dimensão espacial regional, irreversível, classificado como negativo muito significativo. 

 

Esta alternativa interfere, no corredor dos 80 m, com espaço urbano em Moita do Gavião, 

Benedita/Candeeiros, Casal de Baixo/Charneca do Rio Seco e Carvalhal (Alcobaça), numa 

ocupação de 11,1 ha. Trata-se maioritariamente de interferências com perímetros urbanos 

classificados nos respectivos PDM no último nível hierárquico de espaços urbanos, com 

uma importante excepção, pelas razões apontadas no capítulo de caracterização da 

situação de referência: Benedita/Candeeiros, com impactes relevantes para o processo de 

consolidação urbana definido pelo PDM de Alcobaça, provocados pelo sub-eixo 1.1.4 (o 

PDM destaca esta tipologia de ocupação urbana como predominante no território municipal, 

prevendo no respectivo regulamento a edificação nestes espaços visando o preenchimento 

de espaços intersticiais ou de remate de malhas urbanas).  
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No caso da Benedita, a alternativa atravessa a vila, afectando também bastante habitação 

dispersa. Com efeito, o próprio PDM destaca esta tipologia de ocupação urbana como 

predominante no território municipal, prevendo no respectivo regulamento a edificação 

nestes espaços visando o preenchimento de espaços intersticiais ou de remate de malhas 

urbanas. 

 

Releve-se igualmente que a estratégia de desenvolvimento do PDM destaca Benedita 

(classificada como centro predominantemente industrial) como um aglomerado de grande 

importância para a estruturação do território concelhio, considerando importante, por essa 

razão, a promoção do seu equipamento e o reforço da sua centralidade, numa perspectiva 

de disciplinar a ocupação do território e de promover o surgimento de economias de escala 

e de aglomeração e as sinergias entre os diversos agentes económicos capazes de 

propiciar a consolidação, diversificação e modernização da estrutura económica do 

concelho.  

 

A alternativa pode, deste modo, comprometer a estratégia definida pelo PDM, pelas razões 

elencadas. 

 

Para a alternativa SB, trata-se de um impacte de natureza negativa, de magnitude elevada, 

de incidência directa, com uma duração permanente, de ocorrência certa, com uma 

dimensão espacial regional, irreversível, classificado como negativo muito significativo.  

 

Esta alternativa interfere, no corredor dos 80 m, com Bairradas (Caldas da Rainha), 

Quebradas (Azambuja), Moita do Gavião, Benedita/Candeeiros, Casal de Baixo/Charneca 

do Rio Seco e Carvalhal (Alcobaça), numa ocupação total de 12,3 ha, a mais elevada do 

Sub-troço Sul. Também para esta alternativa devem ser relevados os mesmos factores que 

foram ponderados para a avaliação de impactes da alternativa SA, designadamente a 

interferência com Benedita/Candeeiros e respectivos impactes para a estratégia definida 

pelo PDM. Os restantes perímetros urbanos estão classificados nos respectivos PDM no 

último nível hierárquico de espaços urbanos, não comprometendo as orientações 

estratégicas ventiladas nesse instrumento de ordenamento territorial. 

 

Relativamente à alternativa SC, trata-se de um impacte de natureza negativa, de magnitude 

média, de incidência directa, com uma duração permanente, de ocorrência certa, com uma 

dimensão espacial local, irreversível, classificado como negativo significativo. 
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Esta alternativa interfere, no corredor dos 80 m, com Ninho d’Águia/Venda das Raparigas 

Moita do Gavião, Moita do Poço e Carvalhal (Alcobaça), numa ocupação total de 8,5 ha. 

Com a excepção de Carvalhal, os restantes perímetros urbanos estão classificados nos 

respectivos PDM no último nível hierárquico de espaços urbanos. 

 

No que concerne à alternativa SD, trata-se de um impacte de natureza negativa, de 

magnitude média, de incidência directa, com uma duração permanente, de ocorrência certa, 

com uma dimensão espacial regional, irreversível, classificado como negativo significativo.  

 

Esta alternativa interfere, no corredor dos 80 m, com Bairradas (Caldas da Rainha), 

Quebradas (Azambuja), Ninho d’Águia/Venda das Raparigas, Moita do Gavião, Moita do 

Poço e Carvalhal (Alcobaça), numa ocupação total de 9,7 ha. Também para esta alternativa, 

com a excepção de Carvalhal, os restantes perímetros urbanos estão classificados nos 

respectivos PDM no último nível hierárquico de espaços urbanos. 

 

Para a alternativa SE, trata-se de um impacte de natureza negativa, de magnitude média, de 

incidência directa, com uma duração permanente, de ocorrência certa, com uma dimensão 

espacial local, irreversível, classificado como negativo significativo.  

 

Esta alternativa interfere, no corredor dos 80 m, com Ninho d’Águia/Venda das Raparigas, 

Moita do Poço e Carvalhal (Alcobaça), numa ocupação total de 7,4 ha, a mais reduzida do 

Sub-troço Sul. Todos os perímetros urbanos estão classificados nos respectivos PDM no 

último nível hierárquico de espaços urbanos. 

 

No caso da alternativa SF, trata-se de um impacte de natureza negativa, de magnitude 

média, de incidência directa, com uma duração permanente, de ocorrência certa, com uma 

dimensão espacial regional, irreversível, classificado como negativo significativo. 

 

Esta alternativa interfere, no corredor dos 80 m, com Bairradas (Caldas da Rainha), 

Quebradas (Azambuja), Ninho d’Águia/Venda das Raparigas, Moita do Gavião, Moita do 

Poço e Carvalhal (Alcobaça), numa ocupação total de 8,6 ha. Todos os perímetros urbanos 

estão classificados nos respectivos PDM no último nível hierárquico de espaços urbanos. 
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IMPACTE 2 
 

Identificação 
 

Interferência com território classificado como espaço urbanizável (solo urbano) no 

Regulamento e na Carta de Ordenamento do PDM de Alcobaça 

 

Descrição/Previsão 
 

Considerando o disposto no PDM de Alcobaça, são previstos impactes sobre este espaço, 

causados pelas alternativas SA e SB. Atendendo ao disposto no Regulamento do PDM para 

o espaço urbanizável, a interferência da LAV é incompatível com esta classe de espaço. 

 

Avaliação 
 

Trata-se de um impacte de natureza negativa, de magnitude reduzida, de incidência directa, 

com uma duração permanente, de ocorrência certa, com uma dimensão espacial local, 

sendo irreversível. 

 

Estas alternativas interferem, no corredor dos 80 m, com Casal de Baixo (sub-eixo 1.1.4), 

numa ocupação total de 0,1 ha. Mesmo tratando-se de espaço urbanizável, a reduzida 

afectação não tem implicações para a estratégia definida no PDM, por razões já enunciadas. 

 

O impacte é globalmente classificado como negativo pouco significativo em ambas as 

alternativas. 

 

 

IMPACTE 3 
 

Identificação 
 

Interferência com território classificado como espaço industrial (solo urbano) no 

Regulamento e na Carta de Ordenamento do PDM de Alcobaça 
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Descrição/Previsão 
 

Considerando o disposto no PDM de Alcobaça, são previstos impactes sobre este espaço, 

causados pelas alternativas SA e SB. Atendendo ao disposto no Regulamento do PDM para 

o espaço industrial, a interferência da LAV é incompatível com esta classe de espaço.  

 

Avaliação 
 

Trata-se de um impacte de natureza negativa, de magnitude elevada, de incidência directa, 

com uma duração permanente, de ocorrência incerta, com uma dimensão espacial local, 

sendo irreversível. 

 

Estas alternativas interferem, no corredor dos 80 m, com o espaço industrial situado entre a 

Benedita e Candeeiros (sub-eixo 1.1.4, ao km 38,2), para o qual a Câmara Municipal tem 

projectado a criação da Zona de Localização Empresarial da Benedita, numa ocupação total 

de 1,0 ha. Mais do que a área directamente afectada, o impacte é relevante por poder 

condicionar grandemente este projecto, em virtude da localização do sub-eixo enunciado, 

com implicações directas na estratégia estipulada pelo PDM, pelas razões já enunciadas no 

capítulo de caracterização da situação de referência (a Benedita é classificada como centro 

predominantemente industrial e um aglomerado de grande importância para a estruturação 

do território concelhio).  

 

O espaço industrial afectado pelo sub-eixo é considerado como determinante para a 

materialização da vocação industrial do concelho. 

 

O impacte é globalmente classificado como negativo muito significativo em ambas as 

alternativas. 

 

 

IMPACTE 4 
 

Identificação 
 

Interferência com território classificado como espaço industrial proposto (solo urbano) nos 

Regulamentos e nas Cartas de Ordenamento dos PDM de Azambuja e de Alcobaça 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
 

 

 
LIGAÇÃO FERROVIÁRIA DE ALTA VELOCIDADE ENTRE LISBOA E PORTO. TROÇO ALENQUER / POMBAL – LOTE C1 

ESTUDO PRÉVIO – Volume 17 – Estudo de Impacte Ambiental – Relatório (Tomo 4/4) 
Doc N.º 02-EM-C00000000-00-RSTD001-0C – REVISÃO C – 30 de Março de 2007 

6.639 

 

Descrição/Previsão 
 

Considerando o disposto nos PDM de Azambuja e de Alcobaça, são previstos impactes 

sobre este espaço, causados pelas alternativas SA, SB, SC, SD, SE e SF. Atendendo ao 

disposto em ambos os Regulamentos dos PDM para o espaço industrial proposto, a 

interferência da LAV é incompatível com esta classe de espaço. 

 

Avaliação 
 

No caso da alternativa SA, trata-se de um impacte de natureza negativa, de magnitude 

média, de incidência directa, com uma duração permanente, de ocorrência certa, com uma 

dimensão espacial regional, irreversível, classificado como negativo significativo.  

 

Esta alternativa interfere, no corredor dos 80 m, com espaço industrial proposto junto à 

Fábrica da Quinta da Ameixoeira (Azambuja) e a Pedra Redonda (Alcobaça), numa 

ocupação de 9,3 ha, a mais elevada do Sub-troço Sul.  

 

Relativamente à alternativa SB, trata-se de um impacte de natureza negativa, de magnitude 

elevada, de incidência directa, com uma duração permanente, de ocorrência certa, com uma 

dimensão espacial regional, irreversível, classificado como negativo muito significativo.  

 

Esta alternativa interfere, no corredor dos 80 m, com espaço industrial proposto junto a 

Ameixoeira (Azambuja) e a Pedra Redonda (Alcobaça), numa ocupação de 5,5 ha.  

 

O espaço afectado por esta alternativa, não sendo muito significativo, encontra-se integrado 

na proposta de Plano de Pormenor, prevista no PDM, para a Zona Industrial de Aveiras-

Alcoentre, identificada e analisada no capítulo da caracterização da situação de referência. 

Uma análise do emparcelamento definido permitiu verificar que o sub-eixo 1.2.1 está 

localizado sobre espaço industrial, afectando directamente quatro lotes com uma dimensão 

média de 2,75 ha e que o sub-eixo 1.2.2. localiza-se também sobre espaço industrial, 

afectando directamente dois lotes com uma dimensão média de 2,75 ha e um lote com 

cerca de 1 ha. 
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A selecção da alternativa SB poderá mesmo inviabilizar o projecto da Câmara Municipal da 

Azambuja para este espaço, interferindo directamente com a estratégia de desenvolvimento 

económico consignada no PDM neste domínio. No capítulo Intervenções Estratégicas para o 

Desenvolvimento do Concelho, o PDM aponta como uma das quatro grandes linhas de 

intervenção a disponibilização de espaços de instalação industrial, favorecendo a instalação 

de serviços económicos, designadamente os ligados ao transporte e manipulação de 

mercadorias. A interferência da LAV com o espaço industrial proposto, sendo pouco 

significativa em termos de área afectada, resulta num impacte negativo muito significativo 

considerando a estratégia definida em sede de PDM e a importância que este espaço 

industrial deverá ter para o concelho, como referido em reunião com a autarquia. 

 

Para a alternativa SC, trata-se de um impacte de natureza negativa, de magnitude média, de 

incidência directa, com uma duração permanente, de ocorrência certa, com uma dimensão 

espacial local, irreversível, classificado como negativo significativo. 

 

Esta alternativa interfere, no corredor dos 80 m, com espaço industrial proposto junto à 

Fábrica da Quinta da Ameixoeira (Azambuja), numa ocupação de 5,7 ha. 

 

No que se refere à alternativa SD, trata-se de um impacte de natureza negativa, de 

magnitude elevada, de incidência directa, com uma duração permanente, de ocorrência 

certa, com uma dimensão espacial local, irreversível, classificado como negativo muito 

significativo.  

 

Esta alternativa interfere, no corredor dos 80 m, com espaço industrial proposto junto a 

Ameixoeira (Azambuja), numa ocupação de 1,9 ha, a mais reduzida, juntamente com a 

alternativa SF, do Sub-troço Sul. 

 

Contudo, apesar da área reduzida, quando enquadrada no contexto do Sub-troço, devem 

relevar-se os argumentos elencados na alternativa SB (proposta de Plano de Pormenor, 

para a Zona Industrial de Aveiras-Alcoentre) para a classificação do impacte. 

 

A alternativa SE afecta as mesmas áreas que a alternativa SC, sendo, portanto, um impacte 

de natureza negativa, de magnitude média, de incidência directa, com uma duração 

permanente, de ocorrência certa, com uma dimensão espacial local, irreversível, classificado 

como negativo significativo.  
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Também a alternativa SF afecta o mesmo perímetro que a alternativa SD, pelo que 

classifica-se o impacte como sendo de natureza negativa, de magnitude elevada, de 

incidência directa, com uma duração permanente, de ocorrência certa, com uma dimensão 

espacial local, irreversível, classificado como negativo muito significativo.  

 

Destacam-se, para este caso, as questões elencadas nas alternativas SB e SD (proposta de 

Plano de Pormenor, para a Zona Industrial de Aveiras-Alcoentre). 

 

 

IMPACTE 5 
 

Identificação 
 

Interferência com território classificado como espaço verde/natural (solo rural) nos 

Regulamentos e nas Cartas de Ordenamento dos PDM de Azambuja e de Rio Maior 

 

Descrição/Previsão 
 

Considerando o disposto nos PDM de Azambuja e de Rio Maior, são previstos impactes 

sobre este espaço, causados pelas alternativas SA, SB, SC, SD, SE e SF. Atendendo ao 

disposto nos Regulamentos dos PDM para as áreas que compõem o espaço verde/natural, 

a interferência da LAV é incompatível com esta classe de espaço. 

 

Avaliação 
 

No caso das alternativas SA, SC e SE, trata-se de um impacte de natureza negativa, de 

magnitude média, de incidência directa, com uma duração permanente, de ocorrência certa, 

com uma dimensão espacial local, irreversível, classificado como negativo significativo. 

 

Estas alternativas interferem, no corredor dos 80 m, com uma área de 31,5 ha, com uma 

mancha territorial entre o km 28+000 e o km 33+000 do sub-eixo 1.1.3, Em ambos os casos, 

os Regulamentos do PDM não permitem qualquer acção de edificação, tratando-se 

globalmente, no caso de Rio Maior, de espaços de manutenção, preservação e regeneração 

natural com que a LAV irá interferir e, no que se refere a Azambuja, de espaços que 
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garantem a continuidade da estrutura verde indispensável à preservação dos ecossistemas 

naturais e que poderão vir a revestir futuras áreas verdes de uso colectivo. 

 

Relativamente às alternativas SB, SD e SF, trata-se de um impacte de natureza negativa, de 

magnitude média, de incidência directa, com uma duração permanente, de ocorrência certa, 

com uma dimensão espacial local, irreversível, classificado como negativo significativo. 

 

Todas as três alternativas interferem, no corredor dos 80 m, com uma área de 23,6 ha, 

correspondendo, com diferenças pouco significativas, ao mesmo espaço enunciado para as 

alternativas SA, SC e SE. 

 

 

IMPACTE 6 
 

Identificação 
 

Interferência com território classificado como indústria extractiva (solo rural) no Regulamento 

e na Carta de Ordenamento do PDM de Rio Maior 

 

Descrição/Previsão 
 

Considerando o disposto no PDM de Rio Maior, são previstos impactes sobre este espaço, 

causados pelas alternativas SA, SC e SE. O disposto no Regulamento do PDM para a 

indústria extractiva não se revela claro quanto à incompatibilidade com a interferência 

provocada pela LAV. 

 

Avaliação 
 

Trata-se de um impacte de natureza negativa, de magnitude média, de incidência directa, 

com uma duração permanente, de ocorrência certa, com uma dimensão espacial local, 

irreversível, classificado como negativo significativo. 

 

A interferência, de 4,3 ha no corredor dos 80 m., observa-se no sub-eixo 1.1.3, entre o km 

29+000 e o km 30+000, numa importante área de indústria extractiva consignada no PDM 

de Rio Maior (entre Bocas e Vale da Pedreira), afectando duas pedreiras. Trata-se de um 
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sub-eixo localizado num território em que a actividade de extracção de inertes é relevante 

para a estrutura económica concelhia, como referido no PDM que, segundo o mesmo, deve 

ser preservada. 

 

 

IMPACTE 7 
 

Identificação 
 

Interferência com território classificado como espaço agrícola (solo rural) nos Regulamentos 

e nas Cartas de Ordenamento dos PDM de Alenquer, de Azambuja, de Rio Maior, de 

Alcobaça e das Caldas da Rainha  

 

Descrição/Previsão 
 

Considerando o disposto nos PDM de Alenquer, de Azambuja, de Rio Maior, de Alcobaça e 

das Caldas da Rainha, são previstos impactes sobre este espaço, causados pelas 

alternativas SA, SB, SC, SD, SE e SF. Atendendo ao disposto nos Regulamentos dos PDM 

para as várias formas que assume o espaço agrícola, a interferência da LAV é incompatível 

com esta classe de espaço. 

 

Avaliação 
 

Trata-se de um impacte de natureza negativa, de magnitude média, de incidência directa, 

com uma duração permanente, de ocorrência certa, com uma dimensão espacial regional, 

irreversível, classificado como negativo significativo. 

 

A ocupação no corredor dos 80 m oscila entre os 101,1 ha da alternativa SE e os 138,4 ha 

da alternativa SB, tratando-se, em todos os casos, de acordo com os PDM de áreas 

classificadas nas Cartas de Ordenamento. A utilização destas áreas e os condicionamentos  

a que devem obedecer encontra-se salvaguardada nos respectivos Regulamentos. 
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IMPACTE 8 
 

Identificação 
 

Interferência com território classificado como espaço florestal (solo rural) nos Regulamentos 

e nas Cartas de Ordenamento dos PDM de Alenquer, de Azambuja, de Rio Maior, de 

Alcobaça, do Cadaval e das Caldas da Rainha 

 

Descrição/Previsão 
 

Considerando o disposto nos PDM de Alenquer, de Azambuja, de Rio Maior, de Alcobaça, 

do Cadaval e das Caldas da Rainha, são previstos impactes sobre este espaço, causados 

pelas alternativas SA, SB, SC, SD, SE e SF. Atendendo ao disposto nos Regulamentos dos 

PDM para as várias formas que assumem o espaço florestal, a interferência da LAV é 

incompatível com esta classe de espaço.  

 

Avaliação 
 

Para as alternativas SB, SD e SF, trata-se de um impacte de natureza negativa, de 

magnitude média, de incidência directa, com uma duração permanente, de ocorrência certa, 

com uma dimensão espacial regional, irreversível, classificado como negativo significativo. A 

classificação do impacte é atribuída à área afectada e aos efeitos sobre o disposto nos 

regulamentos dos PDM. 

 

A interferência no corredor dos 80 m oscila entre os 164,7 ha das alternativas SD e SF e os 

168,1 ha da alternativa SB. 

 

Para as alternativas SA, SC e SE, trata-se de um impacte de natureza negativa, de 

magnitude elevada, de incidência directa, com uma duração permanente, de ocorrência 

certa, com uma dimensão espacial regional, irreversível, classificado como negativo muito 

significativo.  

 

A interferência no corredor dos 80 m oscila entre os 174,2 ha das alternativas SC e SE e os 

177,6 ha da alternativa SA.  
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Às questões elencadas nos Regulamentos dos PDM das alternativas anteriores 

(excepcionando Cadaval e Caldas da Rainha, cujos territórios não são atravessados por 

estas alternativas) acresce que a interferência afecta uma área de floresta de produção 

(espaço florestal) em Azambuja (sub-eixo 1.1.3), com reflexos na estratégia do PDM, que 

subdividiu a área florestal em duas sub-classes, de acordo com a sua função primordial 

(floresta condicionada – área florestal coincidente com a REN; floresta de produção - área 

florestal não coincidente com a REN). Apesar das áreas de floresta de produção 

encontrarem-se de forma irregular pelo território concelhio, surgindo em alternância com os 

espaços florestais condicionados, individualiza-se a faixa compreendida entre Torre Bela e 

Quebradas com uma das principais áreas concelhias assim classificada. O PDM propõe, 

para estes espaços, o uso múltiplo, combinando harmoniosamente a prática silvícola e 

actividades subsidiárias de que são exemplo as formas multifacetadas de veraneio – 

agroturismo, turismo ecológico, etc. 
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6.12.3.1.5.2 Zona de Ligação 
Quadro 6.12.4 - Área total afectada de solo urbano e de solo rural por classe de espaço, para cada um dos eixos/sub-eixos considerados (ha), de acordo 

com o zonamento previsto para o Lote – Zona de Ligação, no corredor dos 80 m 
Solo Urbano (ha) Solo Rural (ha) 

Eixo / Sub-
eixo Espaço Urbano 

Espaço 
Urbanizável 

Espaço 
Industrial 

Espaço Industrial 
Proposto 

Estrutura 
Ecológica 

Espaço 
Verde/Natural 

Indústria 
Extractiva 

Espaço Agrícola
Espaço 

Florestal 

2.1.1 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 

2.1.2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,2 0,0 

2.2.1 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 

2.2.2 4,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,5 0,0 

2.3.1 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,1 0,0 

2.8.1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,8 0,0 

2.8.2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,0 0,0 

2.9 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,8 0,0 

2.10 0,3 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36,8 0,0 
 

 
Quadro 6.12.5 - Área total afectada de solo urbano e de solo rural por classe de espaço, para cada uma das alternativas (ha), de acordo com o zonamento 

previsto para o Lote – Zona de Ligação, no corredor dos 80 m 
Solo Urbano (ha) Solo Rural (ha) 

Alternativas 
Espaço Urbano 

Espaço 
Urbanizável 

Espaço 
Industrial 

Espaço Industrial 
Proposto 

Estrutura 
Ecológica 

Espaço 
Verde/Natural 

Indústria 
Extractiva 

Espaço Agrícola Espaço Florestal 

Zona de Ligação 

LA 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 39,2 0,0 

LB 0,3 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 42,6 0,0 

LC 5,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,5 0,0 

LD 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 38,1 0,0 

LE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32,8 0,0 

LF 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,6 0,0 
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IMPACTE 1 
 

Identificação 
 

Interferência com território classificado como espaço urbano (solo urbano) no Regulamento 

e na Carta de Ordenamento do PDM de Alcobaça 

 

Descrição/Previsão 
 

Considerando o disposto no PDM de Alcobaça, são previstos impactes sobre este espaço, 

causados pelas alternativas LA, LB, LC, LD e LF. Atendendo ao disposto no Regulamento 

do PDM para o espaço urbano, nos diferentes níveis hierárquicos dos perímetros afectados, 

a interferência da LAV é incompatível com esta classe de espaço. 

 

Avaliação 
 

Trata-se, para todas as alternativas, de impactes de natureza negativa, de magnitude 

reduzida, de incidência directa, com uma duração permanente, de ocorrência certa, com 

uma dimensão espacial local, irreversíveis, classificados como negativos pouco 

significativos.  

 

No caso da alternativa LA, verifica-se uma interferência, no corredor dos 80 m, com espaço 

urbano em Charneca, numa ocupação de 1,4 ha. 

 

Para a alternativa LB, a interferência com espaço urbano é observada em Ataija de Baixo, 

numa ocupação de 0,3 ha. 

  

A alternativa LC interfere com espaço urbano em Charneca, numa ocupação de 1,4 ha em 

Casal do Rei, Ataija de Baixo e Lagoa do Cão (4,4 ha).  

 

A alternativa LD interfere com espaço urbano em Charneca, numa ocupação de 1,4 ha e 

com Casal do Rei (1,0 ha).  

 

A alternativa LF vai interferir com espaço urbano em Lagoa do Cão (1,5 ha). 
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Todos os perímetros urbanos enunciados estão classificados no PDM de Alcobaça no último 

nível hierárquico de espaços urbanos, interferindo com áreas reduzidas e pouco 

densificadas/ocupadas, não comprometendo a estratégia definida no PDM. 

 

 

IMPACTE 2 
 

Identificação 
 

Interferência com território classificado como espaço urbanizável (solo urbano) no 

Regulamento e na Carta de Ordenamento do PDM de Alcobaça 

 

Descrição/Previsão 
 

Considerando o disposto no PDM de Alcobaça, são previstos impactes sobre este espaço, 

causados pela alternativa LB. Atendendo ao disposto no Regulamento do PDM para o 

espaço urbanizável, a interferência da LAV é incompatível com esta classe de espaço. 

 

Avaliação 
 

Trata-se de um impacte de natureza negativa, de magnitude reduzida, de incidência directa, 

com uma duração permanente, de ocorrência certa, com uma dimensão espacial local, 

sendo irreversível. 

 

Esta alternativa interfere, no corredor dos 80 m, com Casal do Rei (eixo 2.10), numa 

ocupação total de 1,5 ha, não comprometendo a estratégia definida no PDM. 

 

O impacte é globalmente classificado como negativo pouco significativo. 
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IMPACTE 3 
 

Identificação 
 

Interferência com território classificado como espaço agrícola (solo rural) no Regulamento e 

na Carta de Ordenamento do PDM de Alcobaça. Atendendo ao disposto no Regulamento do 

PDM para as várias formas que assume o espaço agrícola, a interferência da LAV é 

incompatível com esta classe de espaço. 

 

Descrição/Previsão 
 

Considerando o disposto no PDM de Alcobaça, são previstos impactes sobre este espaço, 

causados pelas alternativas LA, LB, LC, LD, LE e LF  

 

Avaliação 
 

Trata-se de um impacte de natureza negativa, de magnitude reduzida, de incidência directa, 

com uma duração permanente, de ocorrência certa, com uma dimensão espacial regional, 

irreversível, classificado como negativo pouco significativo. 

 

A ocupação no corredor dos 80 m oscila entre os 30,6 ha da alternativa LF e os 50,5 ha da 

alternativa LC, não comprometendo a estratégia definida no PDM. 
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6.12.3.1.5.3 Sub-troço Norte 

 
Quadro 6.12.6 - Área total afectada de solo urbano e de solo rural por classe de espaço, para cada um dos eixos/sub-eixos considerados (ha), de acordo 

com o zonamento previsto para o Lote – sub-troço Norte, no corredor dos 80 m 

Solo Urbano (ha) Solo Rural (ha) 
Eixo / Sub-

eixo 
Espaço 
Urbano 

Espaço 
Urbanizável 

Espaço 
Industrial 

Espaço 
Industrial 
Proposto 

Estrutura 
Ecológica 

Espaço 
Verde/Natural 

Indústria 
Extractiva 

Espaço 
Agrícola 

Espaço 
Florestal 

2.1.3 1,1 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 6,2 52,3 3,7 

2.1.4 5,6 0,0 0,0 5,4 0,0 0,0 0,0 11,9 116,1 

2.1.5 2,5 0,0 0,0 6,2 0,0 0,0 0,0 20,2 57,2 

2.1.6 5,5 0,0 0,7 0,8 0,0 0,0 0,0 7,8 56,1 

2.2.3 25,0 12,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 42,5 15,6 

2.2.4 30,7 0,2 1,5 2,3 0,0 0,0 0,0 115,9 93,4 

2.3.2 9,9 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 68,4 10,4 

2.4.1 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5 13,7 

2.4.2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 21,8 

2.5.1 6,6 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,4 63,3 

2.5.2 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 27,9 

2.5.3 7,4 3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,5 56,9 

2.7 15,3 0,0 1,5 10,9 0,0 0,0 0,0 22,4 96,9 

2.11 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,6 13,0 
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Quadro 6.12.7 - Área total afectada de solo urbano e de solo rural por classe de espaço, para cada uma das alternativas (ha), de acordo com o zonamento 

previsto para o Lote – sub-troço Norte, no corredor dos 80 m 

Solo Urbano (ha) Solo Rural (ha) 

Alternativas Espaço 
Urbano 

Espaço 
Urbanizável 

Espaço 
Industrial 

Espaço 
Industrial 
Proposto 

Estrutura 
Ecológica 

Espaço 
Verde/Natural 

Indústria 
Extractiva 

Espaço 
Agrícola 

Espaço 
Florestal 

Sub-troço Norte 

NA 23,4 6,0 0,7 12,4 0,0 0,0 6,2 129,1 324,8 

NB 24,1 8,0 0,0 11,6 0,0 0,0 6,2 127,2 325,1 

NC 33,1 6,0 2,2 17,9 0,0 0,0 6,2 139,6 305,6 

ND 33,8 8,0 1,5 17,1 0,0 0,0 6,2 137,7 305,9 

NE 64,0 16,1 1,5 2,3 0,0 0,0 0,0 194,2 201,4 

NF 48,9 5,4 1,5 2,3 0,0 0,0 0,0 220,1 196,2 
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IMPACTE 1 
 

Identificação 
 

Interferência com território classificado como espaço urbano (solo urbano) nos 

Regulamentos e nas Cartas de Ordenamento dos PDM de Alcobaça, de Porto de Mós, de 

Batalha, da Marinha Grande, de Leiria e de Pombal 

 

Descrição/Previsão 
 

Considerando o disposto nos PDM de Alcobaça, de Porto de Mós, de Batalha, da Marinha 

Grande, de Leiria e de Pombal, são previstos impactes sobre este espaço, causados pelas 

alternativas NA, NB, NC, ND, NE e NF. Atendendo ao disposto nos Regulamentos dos PDM 

enunciados para o espaço urbano, nos diferentes níveis hierárquicos dos perímetros 

afectados, a interferência da LAV é incompatível com esta classe de espaço. 

 

Avaliação 
Trata-se, para todas as alternativas, de impactes de natureza negativa, de magnitude 

elevada, de incidência directa, com uma duração permanente, de ocorrência certa, com uma 

dimensão espacial regional, irreversíveis, classificados como negativos muito significativos. 

 

A alternativa NA interfere com espaço urbano em Cadoiço, Aljubarrota e Chãos (Alcobaça) 

em 1,1 ha, Melvoa (Alcobaça), Á-do-Barbas (Leiria), em 5,6 ha, Albergaria (Marinha 

Grande), Barreiros e Regueira de Pontes (Leiria), em 2,5 ha e Texugueira, Colónia Agrícola 

dos Milagres e Bidoeira de Cima (Leiria) e Vale da Cruz (Pombal), em 6,7 ha, Vale do 

Salgueiro (Pombal), em 0,1 ha e em Regato dos Mendes, Crespos, Cavadinha, Sazes, 

Barros da Paz/Paz e Almagreira (Pombal), em 7,4 ha, num total de 23,4 ha. 

 

Por sua vez, a alternativa NB interfere com 24,1 ha de espaço urbano, designadamente em 

Cadoiço, Aljubarrota e Chãos (Alcobaça), em 1,1 ha, Melvoa e Cerca (Alcobaça) e Á-do-

Barbas (Leiria), em 5,6 ha, Albergaria (Marinha Grande), Barreiros e Regueira de Pontes 

(Leiria), em 2,5 ha e Bidoeira de Cima e Casais da Bidoeira (Leiria) e Carnide de Cima, 

Outeirada (Pombal), em 6,6 ha, Regato dos Mendes, Crespos, Cavadinha, Sazes, Barros da 
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Paz/Paz e Almagreira (Pombal) em 7,4 ha, Vale do Salgueiro e Regato dos Mendes 

(Pombal) em 0,9 ha. 

 

As interferências da alternativa NC com espaço urbano ocorrem em Cadoiço, Aljubarrota e 

Chãos (Alcobaça), em 1,1 ha, Campos (Leiria) e Venda/Telheiro, em 15,3 ha, Albergaria 

(Marinha Grande), Barreiros e Regueira de Pontes (Leiria), em 2,5 ha e Texugueira,  Colónia 

Agrícola dos Milagres e Bidoeira de Cima (Leiria) e Vale da Cruz (Pombal), em 6,7 ha, Vale 

do Salgueiro (Pombal), em 0,1 ha e Regato dos Mendes, Crespos, Cavadinha, Sazes, 

Barros da Paz/Paz e Almagreira (7,4 ha), perfazendo uma área afectada de 33,1 ha. 

 

Quanto à alternativa ND, interfere com espaço urbano em Cadoiço, Aljubarrota e Chãos 

(Alcobaça), em 1,1 ha, Campos (Leiria) e Venda/Telheiro (Leiria), em 15,3 ha, Albergaria 

(Marinha Grande), Barreiros e Regueira de Pontes (Leiria), em 2,5 ha e Bidoeira de Cima e 

Casais da Bidoeira (Leiria) e Carnide de Cima e Outeirada (Pombal), em 6,6 ha, Regato dos 

Mendes, Crespos, Cavadinha, Sazes, Barros da Paz/Paz e Almagreira (Pombal) em 7,4 ha, 

Vale do Salgueiro e Regato dos Mendes (Pombal) em 0,9 ha, num total de 33,8 ha.  

 

Das áreas classificadas como espaço urbano atravessadas pelas alternativas NA, NB, NC e 

ND, devem-se destacar, pela sua maior relevância para os sistemas urbanos concelhios (de 

acordo com os respectivos PDM) e pela extensão das áreas afectadas, as interferências:  i) 

com o núcleo urbano entre Á-do-Barbas e Campos (alternativas NA, NB e ND) e também 

Bidoeira de Cima (alternativas NA e NC, em particular, que interferem com a área mais 

densificada e densamente povoada do perímetro urbano), no concelho de Leiria, que 

registou um crescimento assinalável na última década; ii) com o perímetro urbano de 

Albergaria (todas as quatros alternativas), na Marinha Grande; iii) com o perímetro urbano 

de Aljubarrota (todas as quatros alternativas), considerado no PDM de Alcobaça como 

aglomerado urbano de nível IV.  

 

Estas quatro alternativas terão, essencialmente, um impacte global idêntico nestes 

aglomerados, com repercussões nas estratégias definidas nos PDM para os espaços 

urbanos, conforme a caracterização apresentada no capítulo 4.12. 

 

A alternativa NE interfere com espaço urbano em Ataíja de Cima e Casal de Santa Teresa 

(Alcobaça), Casal Boieiro, Outeiro/Covão, Pedreiras, Cabeço da Rocha e 

Tremoceira/Cabeço do Rocho (Porto de Mós), em 25 ha e Fonte do Oleiro (Porto de Mós), 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
 

 

 
LIGAÇÃO FERROVIÁRIA DE ALTA VELOCIDADE ENTRE LISBOA E PORTO. TROÇO ALENQUER / POMBAL – LOTE C1 

ESTUDO PRÉVIO – Volume 17 – Estudo de Impacte Ambiental – Relatório (Tomo 4/4) 
Doc N.º 02-EM-C00000000-00-RSTD001-0C – REVISÃO C – 30 de Março de 2007 

6.654 

Arergões, Garruchas, Perulhal, Alcaidaria e Terrinhas (Batalha), Morões, Touria, 

Ramalharia, Azabucho, Santa Eufémia, Boavista, Figueiras, Pingarelho, Bidoeira de Baixo e 

Bidoeira de Cima (Leiria) e Vale da Cruz (Pombal), em 30,7 ha, Regato dos Mendes, 

Crespos, Cavadinha, Sazes, Barros da Paz/Paz e Almagreira (Pombal) em 7,4 ha, Vale do 

Salgueiro e Regato dos Mendes (Pombal) em 0,9 ha, No total, a área afectada classificada 

como espaço urbano é de 64,0 ha.  

 

Esta alternativa afecta parcialmente uma área no concelho de Batalha para onde está 

previsto o alargamento do perímetro urbano das localidades de Fontes, Fonte do Oleiro e 

Arergões. No caso da Batalha, a passagem da alternativa no território intra-concelhio, numa 

área de povoamento disperso, poderá resultar na criação de efeito barreira entre a sede de 

concelho e as restantes localidades/núcleos urbanos. Por outro lado, importa também 

relevar que a afectação dos perímetros urbanos enunciados tem reflexos muito negativos na 

estratégia de desenvolvimento consignada no PDM, que destaca a importância da 

concentração da população nos aglomerados urbanos como um dos objectivos globais, no 

sentido de minimizar a tendência de dispersão que se observava aquando da sua realização 

e a estabilidade e reforço da rede urbana concelhia. 

 

Irá também ter um impacte particularmente negativo em Bidoeira de Cima (Leiria),  

interferindo com a área mais densificada e densamente povoada do perímetro urbano, a que 

corresponde a maioria do espaço urbano afectado pela alternativa e com Bidoeira de Baixo 

(Leiria). Tratam-se de núcleos de alguma dimensão populacional, com alguma relevância no 

sistema urbano do concelho de Leiria. 

 

Será ainda afectado o perímetro urbano de Pedreiras, classificado com o nível III na 

hierarquia dos aglomerados urbanos do concelho de Porto de Mós, um aglomerado de 

dimensão demográfica significativa no contexto concelhio, cujo crescimento encontra-se 

intimamente relaciondo com a actividade industrial desta localidade. 

 

Por fim, a alternativa NF afecta 48,9 ha de espaço urbano em Casal do Rei e Ataíja de Baixo 

(Alcobaça), Azoio, Outeiro/Covão e Tremoceira/Cabeço do Rocho (Porto de Mós), em 9,9 ha 

e em Fonte do Oleiro (Porto de Mós), Arergões, Garruchas, Perulhal e Alcaidaria (Batalha), 

Terrinhas, Morões, Touria, Ramalharia, Azabucho, Santa Eufémia, Boavista, Figueiras, 

Pingarelho, Bidoeira de Baixo e Bidoeira de Cima (Leiria) e Vale da Cruz (Pombal), em 30,7 
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ha, Regato dos Mendes, Crespos, Cavadinha, Sazes, Barros da Paz/Paz e Almagreira 

(Pombal) em 7,4 ha, Vale do Salgueiro e Regato dos Mendes (Pombal) em 0,9 ha. 

 

Esta alternativa terá as mesmas implicações nos perímetros urbanos de Fontes, Fonte do 

Oleiro, Arergões e Perulhal (Batalha) e Bidoeira de Cima e Bidoeira de Baixo (Leiria) que 

foram referidas para a alternativa NE, afectando também, embora com menor impacte, o 

perímetro urbano de Pedreiras, no concelho de Porto de Mós. 

 

As seis alternativas interferem, na zona final do Lote (sub-eixo 2.5.3) com os perímetros 

urbanos de Barros da Paz/Paz (nível IV na hierarquia dos espaços urbanos do PDM de 

Pombal) e de Almagreira (nível III na hierarquia dos espaços urbanos do mesmo PDM). No 

primeiro caso, tratando-se de uma área com significativa ocupação urbana, as alternativas 

não registam uma interferência directa. No segundo caso, o espaço afectado corresponde a 

uma área com pouca ocupação urbana, pelo que o impacte expectável é mais reduzido. 

 

 

IMPACTE 2 
 

Identificação 
 

Interferência com território classificado como espaço urbanizável (solo urbano) nos 

Regulamentos e nas Cartas de Ordenamento dos PDM de Alcobaça, de Porto de Mós e de 

Leiria. 

 

Descrição/Previsão 
 

Considerando o disposto nos PDM de Alcobaça, de Porto de Mós e de Leiria, são previstos 

impactes sobre este espaço, causados pelas alternativas NA, NB, NC, ND, NE e NF. 

Atendendo ao disposto nos Regulamentos dos PDM para o espaço urbanizável, a 

interferência da LAV é incompatível com esta classe de espaço. 

 

Avaliação 
 

Para todas as alternativas, trata-se de um impacte de natureza negativa, de magnitude 

elevada, de incidência directa, com uma duração permanente, de ocorrência certa, com uma 
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dimensão espacial regional, sendo irreversível. O impacte é globalmente classificado como 

negativo muito significativo para as seis alternativas. 

 

As alternativas NA, e NC interferem com 2,6 ha de espaço urbanizável em Aljubarrota, no 

concelho de Alcobaça e com 3,4 ha em Barros da Paz/Paz (Pombal), em ambas as 

situações na continuidade de espaço urbano. No primeiro caso, apesar de se tratar de uma 

dimensão relativamente reduzida, refere-se a um perímetro para espaço urbanizável 

localizado numa área com um relevante crescimento urbano nas duas últimas décadas, 

classificada como de nível IV na hierarquia de espaços urbanos do PDM de Alcobaça. Os 

impactes em Barros da Paz/Paz (também com uma classificação de nível IV na hierarquia 

de espaços urbanos do PDM de Pombal) devem também ser relevados, pelas razões 

descritas anteriormente. 

 

Para além das interferências com Aljubarrota e com Barros da Paz/Paz, as alternativas NB e 

ND interferem ainda com 2,0 ha de espaço urbanizável em Bidoeira de Cima (Leiria), núcleo 

já avaliado. Este espaço pode já ter sido urbanizado. 

 

A alternativa NE interfere com espaço urbanizável em Ataíja de Cima e Casal de Santa 

Teresa no concelho de Alcobaça, com Tremoceira/Cabeço do Rocho, no concelho de Porto 

de Mós (12,5 ha), com Boavista (0,2 ha), no concelho de Leiria e com Barros da Paz/Paz 

(3,4 ha). 

 

Por sua vez, a alternativa NF interfere com 0,2 ha de espaço urbanizável em Boavista 

(Leiria), 1,8 ha em Tremoceira/Cabeço do Rocho e Azoio (Porto de Mós) e com 3,4 ha em 

Barros da Paz/Paz. 

 

 

IMPACTE 3 
 

Identificação 
 

Interferência com território classificado como espaço industrial (solo urbano) no 

Regulamento e na Carta de Ordenamento do PDM de Leiria.  
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Descrição/Previsão 
 

Considerando o disposto no PDM de Leiria, são previstos impactes sobre este espaço, 

causados pelas alternativas NA, NC, ND, NE e NF. Atendendo ao disposto no Regulamento 

do PDM para o espaço industrial, a interferência da LAV é incompatível com esta classe de 

espaço. 

 

Avaliação 
 

Para as alternativas NA, NE e NF, trata-se de um impacte de natureza negativa, de 

magnitude reduzida, de incidência directa, com uma duração permanente, de ocorrência 

certa, com uma dimensão espacial local, sendo irreversível. 

 

A interferência da alternativa NA com espaço industrial ocorre junto a Texugueira (0,7 ha), 

não destacada na estratégia de desenvolvimento económico definida pelo PDM. As 

alternativas NE e NF interferem com espaço industrial junto a Soutocico, em Morões (1,5 

ha), mas a alternativa não causa interferência directa com a classe de espaço. 

 

O impacte é globalmente classificado como negativo pouco significativo para as três 

alternativas. 

 

Para as alternativas NC e ND, trata-se de um impacte de natureza negativa, de magnitude 

elevada, de incidência directa, com uma duração permanente, de ocorrência certa, com uma 

dimensão espacial local, sendo irreversível. 

 

A alternativa NC interfere com espaço industrial em Figueirinhas e Campos/Maceira (1,5 ha) 

e Texugueira (0,7 ha), enquanto a alternativa ND interfere apenas em Figueirinhas e 

Campos/Maceira (1,5 ha).  

 

Mais do que a dimensão da área afectada, a interferência das alternativas NC e ND com 

espaço industrial em Campos/Maceira significa a afectação da área onde está implantada a 

Fábrica de Cimentos Maceira-Liz e as respectivas pedreiras, de grande importância para a 

estrutura económica concelhia e regional, como referido no Relatório do PDM de Leiria e já 
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caracterizado no capítulo 4.12.3.5.1. Sobre esta questão, veja-se também em particular a 

avaliação de impactes efectuada no capítulo 6.12.3.3.2 – Recursos Geológicos. 

 

O impacte é globalmente classificado como negativo muito significativo para ambas as 

alternativas. 

 

Refira-se ainda que as áreas classificadas como espaço industrial potencialmente afectadas 

pelo Sub-troço Norte estão todas localizadas no concelho de Leiria. 

 

 

IMPACTE 4 
 

Identificação 
 

Interferência com território classificado como espaço industrial proposto (solo urbano) nos 

Regulamentos e nas Cartas de Ordenamento dos PDM de Leiria e de Porto de Mós. 

 

Descrição/Previsão 
 

Considerando o disposto nos PDM de Leiria e de Porto de Mós, são previstos impactes 

sobre este espaço, causados pelas alternativas NA, NB, NC, ND, NE e NF. Atendendo ao 

disposto em ambos os Regulamentos dos PDM para o espaço industrial proposto, a 

interferência da LAV é incompatível com esta classe de espaço. 

 

Avaliação 
 

No caso das alternativas NA e NB, trata-se de um impacte de natureza negativa, de 

magnitude média, de incidência directa, com uma duração permanente, de ocorrência certa, 

com uma dimensão espacial local, irreversível, classificado como negativo significativo. 

 

A alternativa NA interfere com espaço industrial proposto na proximidade de Cerca (Leiria), 

em 5,4 ha, Regueira de Pontes (Leiria), em 6,2 ha e Chão Velho (Leiria), em 0,8 ha, num 

total de 12,4 ha.  A área afectada na proximidade de Cerca, que se estende, a nascente, até 

junto da Fábrica de Cimentos de Maceira, corresponde a um território de grande afectação 

de espaço industrial proposto no contexto de todo o Lote em estudo, na zona poente do 
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perímetro que foi definido, importante na estratégia definida pelo PDM. Relativamente a 

Regueira de Pontes, como referido na caracterização da situação de referência, o PDM 

propõe a expansão e tratamento urbanístico e paisagístico do loteamento industrial e 

respectiva área de expansão, mas a área afectada encontra-se, na sua totalidade, sob o 

viaduto construído para a LAV que atravessará o Rio Lis, na Vala dos Barreiros. 

 

Por sua vez, a alternativa NB interfere com espaço industrial proposto apenas em Cerca 

(Leiria), em 5,4 ha e Regueira de Pontes (Leiria), em 6,2 ha, totalizando 11,6 ha. 

 

No que se refere às alternativas NC e ND, trata-se de um impacte de natureza negativa, de 

magnitude elevada, de incidência directa, com uma duração permanente, de ocorrência 

certa, com uma dimensão espacial local, irreversível, classificado como negativo muito 

significativo.  

 

As interferências com a alternativa NC ocorrem em Campos/Maceira (Leiria), em 10,9 ha 

junto à Fábrica de Cimentos Maceira-Liz, em Regueira de Pontes (Leiria), em 6,2 ha e Chão 

Velho (Leiria), em 0,8 ha.  

 

A alternativa ND interfere com espaço industrial proposto igualmente em Campos/Maceira 

(Leiria), em 10,9 ha e em Regueira de Pontes (Leiria), em 6,2 ha.  

 

A interferência com espaço industrial proposto em Campos/Maceira (área destinada em 

sede de PDM para a expansão da Fábrica de Cimentos de Maceira/Pataias – área cativa e 

área de reserva) afecta grandemente a estratégia de desenvolvimento económico 

consignada no PDM de Leiria no domínio da expansão industrial. Com efeito, a política de 

apoio ao desenvolvimento económico definida pelo PDM integra o perímetro industrial de 

Maceira (indústria extractiva e indústria diferenciada) numa das acções a desenvolver 

(criação de outras zonas ou loteamentos industriais e tratamento urbanístico e paisagístico 

das actuais áreas industriais, melhorando a respectiva imagem urbana). Sobre esta questão, 

veja-se igualmente a avaliação de impactes efectuada no capítulo 6.12.3.3.2 – Recursos 

Geológicos. 

 

Relativamente às alternativas NE e NF, trata-se de um impacte de natureza negativa, de 

magnitude reduzida, de incidência directa, com uma duração permanente, de ocorrência 
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certa, com uma dimensão espacial regional, irreversível, classificado como negativo pouco 

significativo. 

 

Estas alternativas interferem com espaço industrial proposto junto a Ramalharia, no 

concelho de Leiria e na proximidade de Casais de Baixo, em Porto de Mós, num total de 2,3 

ha. 

 

 

IMPACTE 5 
 

Identificação 
 

Interferência com território classificado como indústria extractiva (solo rural) no Regulamento 

e na Carta de Ordenamento do PDM de Porto de Mós. 

 

Descrição/Previsão 
 

Considerando o disposto no PDM de Porto de Mós, são previstos impactes sobre este 

espaço, causados pelas alternativas NA, NB, NC e ND. O disposto no Regulamento do PDM 

para a indústria extractiva não se revela claro quanto à incompatibilidade com a interferência 

provocada pela LAV. 

 

Avaliação 
 

Trata-se de um impacte de natureza negativa, de magnitude elevada, de incidência directa, 

com uma duração permanente, de ocorrência certa, com uma dimensão espacial local, 

irreversível, classificado como negativo muito significativo. 

 

A área classificada como indústria extractiva, com a qual interferem as alternativas NA, NB, 

NC e ND (sub-eixo 2.1.3) tem uma dimensão de 6,2 ha e situa-se junto a Juncal. 

Corresponde à área potencial para a exploração de argilas comuns de Alpedriz, onde se 

encontra uma concessão para extracção de argila comum (Pedreira nº 6231 - Ribeira do 

Grou) que é interferida.  
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Trata-se de uma área em que, tal como referido no capítulo da caracterização da situação 

de referência, a extracção de inertes é uma actividade económica relevante, identificada no 

PDM como a mais importante do concelho, revestindo-se de um alto valor económico, 

devido à sua escassez a nível nacional, de acordo com os Serviços de Fomento Mineiro. O 

mesmo PDM identifica no Relatório Final, como um dos objectivos de planeamento a 

exploração do recurso argila com vista a alimentar a actividade industrial que se apoia nesta 

matéria-prima (a indústria cerâmica e as que se dedicam ao fabrico da telha e do tijolo 

apresentavam, no momento de realização do PDM, um papel fundamental no sector 

secundário do concelho). Revela-se, portanto, uma importante área para a estratégia 

económica definida pelo PDM. 

 

 

IMPACTE 6 
 

Identificação 
 

Interferência com território classificado como espaço agrícola (solo rural) nos Regulamentos 

e nas Cartas de Ordenamento dos PDM de Alcobaça, de Porto de Mós, da Marinha Grande, 

da Batalha, de Leiria e de Pombal 

 

Descrição/Previsão 
 

Considerando o disposto nos PDM de Alcobaça, de Porto de Mós, da Marinha Grande, da 

Batalha, de Leiria e de Pombal, são previstos impactes sobre este espaço, causados pelas 

alternativas NA, NB, NC, ND, NE e NF. Atendendo ao disposto nos Regulamentos dos PDM 

para as várias formas que assume o espaço agrícola, a interferência da LAV é incompatível 

com esta classe de espaço.  

 

Avaliação 
 

Trata-se de um impacte de natureza negativa, de magnitude média, de incidência directa, 

com uma duração permanente, de ocorrência certa, com uma dimensão espacial regional, 

irreversível, classificado como negativo significativo. 
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A dimensão das áreas classificadas como espaço agrícola, com as quais se identificou 

interferência do corredor de 80 m, varia entre os 129,1 ha (alternativa NA) e os 220,1 ha 

(alternativa NF). A utilização destas áreas e os condicionamentos a que devem obedecer 

encontra-se salvaguardada nos respectivos Regulamentos. 

 

 

IMPACTE 7 
 

Identificação 
 

Interferência com território classificado como espaço florestal (solo rural) nos Regulamentos 

e nas Cartas de Ordenamento dos PDM de Alcobaça, de Porto de Mós, da Marinha Grande, 

da Batalha, de Leiria e de Pombal. 

 

Descrição/Previsão 
 

Considerando o disposto nos PDM de Alcobaça, de Porto de Mós, da Marinha Grande, da 

Batalha, de Leiria e de Pombal, são previstos impactes sobre este espaço, causados pelas 

alternativas NA, NB, NC, ND, NE e NF. Atendendo ao disposto nos Regulamentos dos PDM 

para as várias formas que assumem o espaço florestal, a interferência da LAV é 

incompatível com esta classe de espaço. 

 

Avaliação 
 

Trata-se de um impacte de natureza negativa, de magnitude média, de incidência directa, 

com uma duração permanente, de ocorrência certa, com uma dimensão espacial regional, 

irreversível, classificado como negativo significativo.  

 

A interferência com espaço florestal oscila entre 196,2 ha (alternativa NF) e 325,1 ha 

(alternativa NB). A classificação do impacte é atribuída à área afectada e aos efeitos sobre o 

disposto nos regulamentos dos PDM. 
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6.12.3.1.5.4 Estação de Leiria  

 

IMPACTE 1 
 

Identificação 
 

Interferência com território classificado como espaço agrícola (solo rural) no Regulamento e 

na Carta de Ordenamento do PDM de Leiria. 

 

Descrição/Previsão 
 

Considerando o disposto no PDM de Leiria, são previstos impactes sobre este espaço, 

causados pela localização da Estação de Leiria (Nascente). Atendendo ao disposto no 

Regulamento do PDM para o espaço agrícola, a interferência da LAV é incompatível com 

esta classe de espaço. 

 

Avaliação 
 

Trata-se de um impacte de natureza negativa, de magnitude reduzida, de incidência directa, 

com uma duração permanente, de ocorrência certa, com uma dimensão espacial local, 

irreversível, classificado como negativo pouco significativo. 

 

A proposta nascente da Estação de Leiria, servida pelo sub-eixo 2.2.4 (alternativas NE e 

NF), irá afectar apenas 3,9 ha desta classe de espaço. 

 

 

IMPACTE 2 
 

Identificação 
 

Interferência com território classificado como espaço florestal (solo rural) no Regulamento e 

na Carta de Ordenamento do PDM de Leiria. 
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Descrição/Previsão 
 

Considerando o disposto no PDM de Leiria, são previstos impactes sobre este espaço, 

causados pela localização da Estação de Leiria (Poente). Atendendo ao disposto no 

Regulamento do PDM para o espaço florestal, a interferência da LAV é incompatível com 

esta classe de espaço. 

 

Avaliação 
 

Trata-se de um impacte de natureza negativa, de magnitude reduzida, de incidência directa, 

com uma duração permanente, de ocorrência certa, com uma dimensão espacial local, 

irreversível, classificado como negativo pouco significativo. 

 

A proposta nascente da Estação de Leiria, servida pelo sub-eixo 2.1.5 (alternativas NA, NB, 

NC e ND), irá afectar apenas 4,4 ha desta classe de espaço. 

 

 

IMPACTE 3 
 

Identificação 
 

Localização de Estação da Rede Ferroviária de Alta Velocidade em Leiria  

 

Descrição/Previsão 
 

Considerando o disposto no PDM de Leiria, são previstos impactes causados pela 

localização da Estação de Leiria (Nascente ou Poente) 

 

Avaliação 
 

Trata-se de um impacte de natureza positiva, de magnitude elevada, de incidência directa, 

com uma duração permanente, de ocorrência certa, com uma dimensão espacial regional, 

irreversível, classificado como positivo muito significativo. 
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A localização de uma estação ferroviária da LAV em Leiria constitui uma oportunidade de 

desenvolvimento económico para o concelho, mas também para o território regional, 

prevendo-se que venha a estimular o crescimento urbano no espaço envolvente de 

implementação, bem como a fixação de actividades económicas, destacando-se, neste 

contexto, a opção Poente (sub-eixo 2.1.5, correspondendo às alternativas NA, NB, NC e 

ND), na proximidade de Barosa, entre duas grandes áreas urbanas em expansão (Leiria e 

Marinha Grande). 

 

 

6.12.3.2 Áreas Regulamentares – REN (Reserva Ecológica Nacional) e RAN (Reserva 

Agrícola Nacional) 

 

Utilizando as mesmas bases e a metodologia adoptada no capítulo da caracterização da 

situação de referência, são identificados, descritos e avaliados os impactes gerados pelas 

interferências dos diversos eixos/sub-eixos nas áreas regulamentares (REN e RAN), a partir 

da respectiva quantificação num corredor de 80 m. 

 

Dadas as particularidades do território atravessado pelo Lote Ota-Pombal e as áreas 

significativas classificadas como REN e RAN, em termos gerais, nas Cartas de 

Condicionantes dos PDM, são observados impactes em ambas as áreas regulamentares em 

todas as alternativas de todos os sub-troços (de acordo com o zonamento definido) para o 

Lote Ota-Pombal. 

 

No caso da REN, como referido no capítulo da caracterização da situação de referência, os 

processos de loteamento, a construção de edificações, a construção de vias, as escavações 

e a destruição de vegetação são actividades não permitidas após a classificação e a 

delimitação de território nesta área regulamentar. Contudo, o Decreto-Lei nº 213/92, de 12 

de Outubro, no seu artigo 4º, exceptua as situações em que o desenvolvimento de uma 

actividade de interesse nacional (como o é a rede ferroviária de alta velocidade), regional ou 

local esteja em causa e onde seja demonstrado que não existem alternativas viáveis à sua 

realização. 

 

Relativamente à RAN, importa relevar que o enquadramento legislativo em vigor, 

designadamente através do Decreto-Lei nº 451/82, de 16 de Novembro, estabelece que 

nestes espaços “deverão ser proibidas todas as acções que diminuam ou destruam as suas 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
 

 

 
LIGAÇÃO FERROVIÁRIA DE ALTA VELOCIDADE ENTRE LISBOA E PORTO. TROÇO ALENQUER / POMBAL – LOTE C1 

ESTUDO PRÉVIO – Volume 17 – Estudo de Impacte Ambiental – Relatório (Tomo 4/4) 
Doc N.º 02-EM-C00000000-00-RSTD001-0C – REVISÃO C – 30 de Março de 2007 

6.666 

potencialidades agrícolas, nomeadamente obras hidráulicas, vias de comunicação e acesso, 

construção de edifícios, aterros, escavações, (…)” – artigo 3º. Contudo,  tal como na REN, 

exceptuam-se algumas situações, designadamente aquelas em que “as vias de 

comunicação, seus acessos e outros empreendimentos ou construções de interesse público 

nacional, regional ou local, desde que não haja alternativa técnica e economicamente 

aceitável para o seu traçado ou localização” sejam necessárias. 

 

Trata-se de impactes que ocorrerão a partir da fase de construção e que se prolongarão na 

fase de exploração. 

 

O Quadro 6.12.4 indica a área total de REN, por subsistema e de RAN afectada por cada 

um dos eixos/sub-eixos considerados. 

 

O Quadro 6.12.5 apresenta a área total de REN, por subsistema e de RAN afectada por 

cada uma das alternativas em análise, por Sub-troço, de acordo com o zonamento previsto 

para o Lote. 
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Quadro 6.12.8 - Área total de REN, por subsistema e de RAN afectada, para cada um dos eixos/sub-eixos 

REN 

Eixos/ 
sub-eixos 

Lagoas, suas 
margens 

naturais e zonas 
húmidas 

adjacentes 

Leitos de 
Cursos de 

Água 

Zonas 
Ameaçadas 

pelas Cheias 

Cabeceiras de 
Linhas de 

Água 

Áreas de 
Máxima 

Infiltração 

Áreas com 
Risco de 
Erosão 

Escarpas 
Não 

discriminada 
Total 

RAN 

1.1.2 0,0 0,3 2,4 0,0 9,4 0,0 0,0 0,0 12,2 7,3 

1.1.3 0,0 1,3 0,0 0,0 51,9 10,0 0,0 0,0 63,2 28,4 

1.1.4 0,0 1,6 0,0 2,6 12,7 0,0 0,0 7,8 24,6 17,1 

1.2.1 0,0 0,3 2,4 8,4 7,9 0,0 0,0 0,0 19,0 14,5 

1.2.2 0,0 1,0 0,0 0,0 45,3 5,9 0,0 0,0 52,1 21,3 

1.3.1 0,0 0,4 0,0 0,0 13,1 0,0 0,0 0,0 13,5 2,6 

1.3.2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,9 

1.5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 

2.1.1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 

2.1.2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 

2.1.3 0,0 0,2 0,0 3,0 0,0 6,3 0,0 0,0 9,6 8,5 

2.1.4 3,2 0,6 5,1 2,8 2,1 4,2 0,0 0,0 18,0 15,4 

2.1.5 0,0 6,3 8,0 0,0 8,4 10,3 2,0 0,0 35,0 18,4 

2.1.6 2,0 0,8 0,0 9,3 1,0 1,3 0,0 0,0 14,4 5,4 

2.2.1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 

2.2.2 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,7 

2.2.3 0,0 0,1 2,9 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5 7,5 

2.2.4 0,0 2,5 6,0 12,0 9,7 88,4 0,0 0,0 118,5 32,4 

2.3.1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 
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REN 

Eixos/ 
sub-eixos 

Lagoas, suas 
margens 

naturais e zonas 
húmidas 

adjacentes 

Leitos de 
Cursos de 

Água 

Zonas 
Ameaçadas 

pelas Cheias 

Cabeceiras de 
Linhas de 

Água 

Áreas de 
Máxima 

Infiltração 

Áreas com 
Risco de 
Erosão 

Escarpas 
Não 

discriminada 
Total 

RAN 

2.3.2 0,0 0,2 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2 10,7 

2.4.1 0,0 0,0 0,8 0,0 0,7 4,9 0,0 0,0 6,4 1,2 

2.4.2 0,0 0,0 0,0 0,1 0,7 8,5 0,0 0,0 9,2 0,7 

2.5.1 0,0 0,5 1,2 6,2 1,7 17,1 0,0 0,0 26,7 9 

2.5.2 0,0 0,0 0,0 0,1 0,9 12,7 0,0 0,0 13,6 0,4 

2.5.3 0,0 0,0 1,0 9,3 0,0 9,9 0,0 0,0 20,1 15,3 

2.7 0,0 0,4 2,3 0,0 4,9 8,0 0,0 0,0 15,7 8,5 

2.8.1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5 

2.8.2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,9 

2.9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,2 

2.10 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 4,7 

2.11 0,0 0,1 0,9 0,0 0,7 4,4 0,0 0,0 6,1 1,7 
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Quadro 6.12.9 – Área total de REN, por subsistema e de RAN afectada, por cada uma das alternativas em análise, por sub-troço, de acordo com o 

zonamento previsto para o Lote 
REN 

Alternativas 
Lagoas, suas margens 

naturais e zonas 
húmidas adjacentes 

Leitos de 
Cursos de 

Água 

Zonas 
Ameaçadas 

pelas Cheias 

Cabeceiras de 
Linhas de Água 

Áreas de Máxima 
Infiltração 

Áreas com Risco 
de Erosão 

Escarpas 
Não 

discriminada 
Total 

RAN 

Sub-troço Sul 

SA 0,0 3,2 2,4 2,6 74,0 10,0 0,0 7,8 100,0 52,8 

SB 0,0 2,8 2,4 11,0 65,9 5,9 0,0 7,8 95,8 52,9 

SC 0,0 2,0 2,4 0,0 74,4 10,0 0,0 0,0 88,9 42,2 

SD 0,0 1,7 2,4 8,4 66,3 5,9 0,0 0,0 84,7 42,3 

SE 0,0 2,0 2,4 0,0 74,4 10,0 0,0 0,0 88,9 38,3 

SF 0,0 1,7 2,4 8,4 66,3 5,9 0,0 0,0 84,7 38,4 

Zona de Ligação entre os sub-troços Sul e Norte 

LA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 

LB 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 9,2 

LC 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,8 

LD 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 

LE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,4 

LF 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,7 

Sub-troço Norte 

NA 5,2 8,0 15,0 24,5 12,9 44,9 2,0 0,0 112,3 65,4 

NB 3,2 7,7 15,3 21,4 13,1 60,6 2,0 0,0 123,1 67,0 

NC 2,0 7,8 12,3 21,6 15,7 48,6 2,0 0,0 110,0 58,5 

ND 0,0 7,5 12,5 18,6 15,9 64,3 2,0 0,0 120,8 60,1 

NE 0,0 2,5 10,7 22,8 11,0 111,7 0,0 0,0 158,7 57,1 

NF 0,0 2,6 10,8 21,3 11,0 111,7 0,0 0,0 157,4 60,3 
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O Quadro 6.12.10 apresenta a área total afectada pela LAV (ha) e área de REN e de RAN 

afectada (%) face à área total, por cada uma das alternativas em análise, por Sub-troço, de 

acordo com o zonamento previsto para o Lote. 

 
Quadro 6.12.10 - Área total afectada pela LAV (ha) e área de REN e de RAN afectada (%) face à 

área total por cada uma das alternativas em análise, por sub-troço, de acordo com o zonamento 

previsto para o Lote 

REN RAN 
Alternativas 

Área Total 
Alternativa Área Total 

Área em 
Viaduto 

Área Total 
Área em 
Viaduto 

REN  
(%) 

RAN  
(%) 

Sub-troço Sul 

SA 353,8 100,0 12,9 52,8 10,6 26,4 13,4 

SB 352,1 95,8 10,2 52,9 9,4 25,8 13,7 

SC 351,4 88,9 12,9 42,2 10,6 23,5 10,5 

SD 349,7 84,7 10,2 42,3 9,4 22,8 10,8 

SE 336,4 88,9 12,9 38,3 10,6 24,5 9,8 

SF 334,7 84,7 10,2 38,4 9,4 23,8 10,1 

Zona de Ligação entre os sub-troços Sul e Norte 

LA 39,7 0,0 0,0 0,8 1,1 0,0 1,0 

LB 69,2 0,1 0,0 9,2 0,6 0,1 12,9 

LC 55,3 0,1 0,0 0,8 0,5 0,2 1,0 

LD 39,5 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 2,3 

LE 54,8 0,0 0,0 10,4 3,2 0,0 16,1 

LF 54,4 0,0 0,0 10,7 0,0 0,0 19,7 

Sub-troço Norte 

NA 482,9 112,3 28,7 65,4 11,0 20,3 12,4 

NB 479,4 123,1 40,4 67,0 23,8 21,5 11,5 

NC 479,6 110,0 27,4 58,5 10,4 20,1 11,1 

ND 476,0 120,8 39,0 60,1 23,2 21,3 10,2 

NE 454,7 158,7 43,8 57,1 28,8 30,1 9,4 

NF 472,4 157,4 43,8 60,3 28,0 28,7 9,8 
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IMPACTE 1 
 

Sub-troço Sul 
 

Identificação 
 

Interferência com espaço classificado como REN 

 

Descrição/Previsão 
 

Considerando o disposto no Decreto-Lei nº 93/90, de 19 de Março, com as alterações 

introduzidas pelos Decretos-Lei nº 213/92, de 12 de Outubro, nº 79/95, de 20 de Abril e nº 

203/2002, de 1 de Outubro, são previstos impactes sobre a área regulamentar REN, 

causados pelas alternativas SA, SB, SC, SD, SE e SF. 

 

Avaliação 
 

Trata-se de um impacte de natureza negativa, de magnitude elevada, de incidência directa, 

com uma duração permanente, de ocorrência certa, com uma dimensão espacial regional, 

sendo irreversível. 

 

O impacte é globalmente classificado como negativo significativo, em virtude da área sujeita 

a interferência por todas as alternativas ser superior a 20% da área total afectada pela LAV. 

As áreas de máxima infiltração são o subsistema de REN mais afectado pelas alternativas 

do Sub-troço (com áreas de ocupação que oscilam entre os 65,9 ha da alternativa SB e os 

74,4 ha das alternativas SA e SC). Pode, contudo, ser minimizado com a adopção de 

medidas específicas. 

 

 

Zona de Ligação 
 
Identificação 
 

Interferência com espaço classificado como REN 
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Descrição/Previsão 
 

Considerando o disposto nos diplomas anteriormente enunciados, são previstos impactes 

sobre a área regulamentar REN, causados pelas alternativas LB e LC. 

 

Avaliação 
 

Trata-se de um impacte de natureza negativa, de magnitude reduzida, de incidência directa, 

com uma duração permanente, de ocorrência certa, com uma dimensão espacial regional, 

sendo irreversível. 

 

O impacte é globalmente classificado como negativo pouco significativo, em virtude da área 

sujeita a interferência pelas alternativas identificadas no corredor dos 80 m ser inferior a 

20% da área total afectada pela LAV. O único subsistema de REN afectado corresponde a 

leitos de cursos de água (0,1 ha em cada alternativa). Pode ser minimizado com a adopção 

de medidas específicas. 

 

 

Sub-troço Norte 
 

Identificação 
 

Interferência com espaço classificado como REN. 

 

Descrição/Previsão 
 

Considerando o disposto nos diplomas anteriormente enunciados, são previstos impactes 

sobre a área regulamentar REN, causados pelas alternativas NA, NB, NC, ND, NE e NF. 

 

Avaliação 
 

Trata-se de um impacte de natureza negativa, de magnitude elevada, de incidência directa, 

com uma duração permanente, de ocorrência certa, com uma dimensão espacial regional, 

sendo irreversível. 
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O impacte é globalmente classificado como negativo significativo, em virtude da área sujeita 

a interferência por todas as alternativas ser superior a 20% da área total afectada pela LAV. 

As áreas com risco de erosão são o subsistema de REN mais afectado pelas alternativas do 

Sub-troço (com áreas de ocupação que oscilam entre os 44,4 ha da alternativa NA e os 

111,7 ha das alternativas NE e NF). Pode, contudo, ser minimizado com a adopção de 

medidas específicas. 

 

 

IMPACTE 2 
 

Sub-troço Sul 
 

Identificação 
 

Interferência com espaço classificado como RAN 

 

Descrição/Previsão 
 

Considerando o disposto no Decreto-Lei nº 451/82, de 16 de Novembro, No Decreto-Lei nº 

196/89, de 14 de Junho, posteriormente alterado pelo Decreto-Lei nº 274/92, de 12 de 

Dezembro, são previstos impactes sobre a área regulamentar RAN, causados pelas 

alternativas SA, SB, SC, SD, SE e SF. 

 

Avaliação 
 

Trata-se de um impacte de natureza negativa, de magnitude reduzida, de incidência directa, 

com uma duração permanente, de ocorrência certa, com uma dimensão espacial regional, 

sendo irreversível. 

 

O impacte é globalmente classificado como negativo pouco significativo, em virtude da área 

sujeita a interferência por todas as alternativas ser inferior a 20% da área total afectada pela 

LAV. Pode, contudo, ser minimizado com a adopção de medidas específicas. 
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Zona de Ligação 
 

Identificação 
 

Interferência com espaço classificado como RAN 

 

Descrição/Previsão 
 

Considerando o disposto nos diplomas anteriormente enunciados, são previstos impactes 

sobre a área regulamentar RAN, causados pelas alternativas LA, LB, LC, LD, LE e LF. 

 

Avaliação 
 

Trata-se de um impacte de natureza negativa, de magnitude reduzida, de incidência directa, 

com uma duração permanente, de ocorrência certa, com uma dimensão espacial local, 

sendo irreversível  

 

O impacte é globalmente classificado como negativo pouco significativo, em virtude da área 

sujeita a interferência por todas as alternativas ser inferior a 20% da área total afectada pela 

LAV. Pode, contudo, ser minimizado com a adopção de medidas específicas 

 

 

Sub-troço Norte 
 

Identificação 
 

Interferência com espaço classificado como RAN 

 

Descrição/Previsão 
 

Considerando o disposto nos diplomas anteriormente enunciados, são previstos impactes 

sobre a área regulamentar RAN, causados pelas alternativas NA, NB, NC, ND, NE e NF. 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
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Avaliação 
 

Trata-se de um impacte de natureza negativa, de magnitude reduzida, de incidência directa, 

com uma duração permanente, de ocorrência certa, com uma dimensão espacial regional, 

sendo irreversível  

 

O impacte é globalmente classificado como negativo pouco significativo, em virtude da área 

sujeita a interferência por todas as alternativas ser inferior a 20% da área total afectada pela 

LAV. Pode, contudo, ser minimizado com a adopção de medidas específicas 

 

 

6.12.3.3 Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

 

6.12.3.3.1 Domínio Público Hídrico  

 

As propostas de alternativas do comboio de alta velocidade vão interferir apenas com linhas 

de água não navegáveis nem flutuáveis, não afectando, deste modo quaisquer outros 

terrenos do domínio público hídrico nem quaisquer cursos de água, lagos, lagoas, canais ou 

valas flutuáveis ou navegáveis nem as respectivas margens, nem albufeiras de interesse 

público ou respectivas margens. 

 

Atendendo à servidão administrativa relativa aos leitos e às margens das linhas de água não 

navegáveis nem flutuáveis enquadradas no domínio público hídrico (a legislação em vigor 

estabelece, para as margens destas linhas de água, uma largura de 10 m), identificam-se, 

descrevem-se e avaliam-se os impactes causados pelas interferências dos eixos/sub-eixos, 

num corredor de 80 m, considerando: 

 

O número de linhas de água afectadas pelos vários eixos/sub-eixos e, posteriormente, por 

alternativas; 

A área afectada, de acordo com a faixa de servidão regulamentada na legislação em vigor. 

 

Trata-se de impactes que ocorrerão a partir da fase de construção e que se prolongarão na 

fase de exploração. 

 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
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O Quadro 6.12.11 sintetiza o número de linhas de água e a área de servidão afectada 

relativa aos leitos e às margens das linhas de água não navegáveis nem flutuáveis 

enquadradas no domínio público hídrico por cada um dos eixos/sub-eixos considerados. 

 
Quadro 6.12.11  –  Linhas de água e área de servidão afectada relativa aos leitos e às margens das 

linhas de água não navegáveis nem flutuáveis enquadradas no domínio público hídrico, por cada um 

dos eixos/sub-eixos 

Eixo / sub-
eixo 

Linhas de 
água 

afectadas (nº) 

Área de 
servidão 

afectada (ha) 

 
Eixo / sub-

eixo 

Linhas de 
água 

afectadas (nº) 

Área de 
servidão 

afectada (ha) 

1.1.2 8 1,3  2.2.3 16 2,7 

1.1.3 53 8,9  2.2.4 77 12,9 

1.1.4 34 5,7  2.3.1 2 0,3 

1.2.1 9 1,5  2.3.2 34 5,7 

1.2.2 55 9,2  2.4.1 5 0,8 

1.3.1 8 1,3  2.4.2 10 1,7 

1.3.2 11 1,8  2.5.1 22 3,7 

1.5 9 1,5  2.5.2 9 1,5 

2.1.1 5 0,8  2.5.3 27 4,5 

2.1.2 2 0,3  2.7 11 1,8 

2.1.3 18 3,0  2.8.1 10 1,7 

2.1.4 20 3,4  2.8.2 5 0,8 

2.1.5 18  3,0  2.9 4 0,7 

2.1.6 20 3,4  2.10 3 0,5 

2.2.1 5 0,8  2.11 6 1,0 

2.2.2 2 0,3     

 

O Quadro 6.12.12 sintetiza o número de linhas de água e a área de servidão afectada 

relativa aos leitos e às margens das linhas de água não navegáveis nem flutuáveis 

enquadradas no domínio público hídrico, por cada uma das alternativas em análise, por 

Sub-troço, de acordo com o zonamento previsto para o Lote. 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
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Quadro 6.12.12 - Linhas de água e área de servidão afectada relativa aos leitos e às margens das 

linhas de água não navegáveis nem flutuáveis enquadradas no domínio público hídrico, por 

alternativa 

Alternativa Linhas de água afectadas (nº) Área de servidão afectada (ha) 

Sub-troço Sul 

SA 95 15,9 

SB 98 16,4 

SC 80 13,3 

SD 83 13,8 

SE 78 13,0 

SF 81 13,5 

Zona de Ligação entre os sub-troços Sul e Norte 

LA 7 1,1 

LB 13 2,2 

LC 7 1,1 

LD 7 1,1 

LE 15 2,5 

LF 14 2,4 

Sub-troço Norte 

NA 119 20,0 

NB 114 19,1 

NC 110 18,4 

ND 105 17,5 

NE 135 22,6 

NF 153 25,6 

 

O Quadro 6.12.13 apresenta a área total afectada pela LAV (ha) e área de Domínio Público 

Hídrico afectada (%) face à área total, por cada uma das alternativas em análise, por Sub-

troço, de acordo com o zonamento previsto para o Lote. 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
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Quadro 6.12.13 - Área total afectada pela LAV (ha) e área de Domínio Público Hídrico afectada (%) 

face à área total por cada uma das alternativas em análise, por sub-troço, de acordo com o 

zonamento previsto para o Lote 

Alternativas Área total (ha) Domínio Público Hídrico (%) 

Sub-troço Sul 

SA 353,8 4,5 

SB 352,1 4,7 

SC 351,4 3,8 

SD 349,7 3,9 

SE 336,4 3,9 

SF 334,7 4,0 

Zona de Ligação entre os sub-troços Sul e Norte 

LA 39,7 2,8 

LB 69,2 3,2 

LC 55,3 2,0 

LD 39,5 2,8 

LE 54,8 4,6 

LF 54,4 4,4 

Sub-troço Norte 

NA 482,9 4,1 

NB 479,4 4,0 

NC 479,6 3,8 

ND 476,0 3,7 

NE 454,7 5,0 

NF 472,4 5,4 

 

 

IMPACTE 1 
 

Sub-troço Sul 
 

Identificação 
 

Interferência com linhas de água não navegáveis nem flutuáveis e respectivas margens, 

enquadradas no domínio público hídrico  



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
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Descrição/Previsão 
 

Considerando o disposto no Decreto-Lei nº 468/71, de 5 de Novembro, são previstos 

impactes sobre a faixa de servidão relativa às linhas de água não navegáveis nem flutuáveis 

enquadradas no domínio público hídrico, causados pelas alternativas SA, SB, SC, SD, SE e 

SF. 

 

Avaliação 
 

Trata-se de um impacte de natureza negativa, de magnitude média, de incidência directa, 

com uma duração permanente, de ocorrência certa, com uma dimensão espacial regional, 

sendo irreversível. 

 

O impacte é globalmente classificado como negativo significativo, em virtude da área sujeita 

a interferência por todas as alternativas situar-se entre os 3% e os 6% da área total afectada 

pela LAV. 

 

 

Zona de Ligação 
 

Identificação 
 

Interferência com linhas de água não navegáveis nem flutuáveis e respectivas margens, 

enquadradas no domínio público hídrico 

 

Descrição/Previsão 
 

Considerando o disposto no Decreto-Lei nº 468/71, de 5 de Novembro, são previstos 

impactes sobre a faixa de servidão relativa às linhas de água não navegáveis nem flutuáveis 

enquadradas no domínio público hídrico, causados pelas alternativas LA, LB, LC, LD, LE e 

LF. 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
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Avaliação 
 

Para as alternativas LA, LC e LD, trata-se de um impacte de natureza negativa, de 

magnitude reduzida, de incidência directa, com uma duração permanente, de ocorrência 

certa, com uma dimensão espacial local, sendo irreversível. O impacte é globalmente 

classificado como negativo pouco significativo, em virtude da área sujeita a interferência por 

todas as alternativas ser inferior a 3% da área total afectada pela LAV. 

 

Para as alternativas LB, LE e LF, trata-se de um impacte de natureza negativa, de 

magnitude média, de incidência directa, com uma duração permanente, de ocorrência certa, 

com uma dimensão espacial local, sendo irreversível. O impacte é globalmente classificado 

como negativo significativo, em virtude da área sujeita a interferência por todas as 

alternativas situar-se entre os 3% e os 6% da área total afectada pela LAV. 

 

 

Sub-troço Norte 
 

Identificação 
 

Interferência com linhas de água não navegáveis nem flutuáveis e respectivas margens, 

enquadradas no domínio público hídrico  

 

Descrição/Previsão 
 

Considerando o disposto no Decreto-Lei nº 468/71, de 5 de Novembro, são previstos 

impactes sobre a faixa de servidão relativa às linhas de água não navegáveis nem flutuáveis 

enquadradas no domínio público hídrico, causados pelas alternativas NA, NB, NC, ND, NE e 

NF. 

 

Avaliação 
 

Trata-se de um impacte de natureza negativa, de magnitude média, de incidência directa, 

com uma duração permanente, de ocorrência certa, com uma dimensão espacial regional, 

sendo irreversível. 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
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O impacte é globalmente classificado como negativo significativo, em virtude da área sujeita 

a interferência por todas as alternativas situar-se entre os 3% e os 6% da área total afectada 

pela LAV. 

 

 

6.12.3.3.2 Recursos Geológicos  

 

Entre as áreas de servidão de âmbito geológico que se encontram plenamente em vigor na 

actualidade, e que importa considerar, verifica-se que os eixos em estudo interferem 

directamente com áreas de pedreiras activas licenciadas e com áreas de reserva de 

recursos geológicos. 

 

Relativamente ao caso das pedreiras, atendendo à servidão administrativa em vigor 

enquadrada pelo Decreto-Lei nº 270/2001, de 6 de Outubro, que fixa a zona de defesa das 

actividades de prospecção, pesquisa e exploração, no caso de linhas-férreas, em 50 metros 

(distância medida a partir da bordadura da escavação), identificam-se, descrevem-se e 

avaliam-se os impactes causados pelas interferências dos eixos/sub-eixos, considerando: 

 

O número de pedreiras afectadas pelos vários eixos/sub-eixos e, posteriormente, por 

alternativas; 

A área concessionada afectada, de acordo com a faixa de servidão regulamentada na 

legislação em vigor. 

 

Trata-se de impactes que ocorrerão a partir da fase de construção e que se prolongarão na 

fase de exploração. 

 

O Quadro 6.12.14 sintetiza o número de pedreiras e a área concessionada afectada, por 

cada um dos eixos/sub-eixos considerados. 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
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Quadro 6.12.14 - Pedreiras e área concessionada afectada, por cada eixo/sub-eixo 

Eixo/Sub-eixo Pedreiras afectadas (nº) Área concessionada afectada (ha) 

1.2.2 1 0,9 

1.1.3 1 8,5 

2.7 2 9,8 

2.1.3 1 1,0 

 

O Quadro 6.12.15 sintetiza o número de pedreiras e a área concessionada afectada, por 

cada uma das alternativas em análise, por Sub-troço, de acordo com o zonamento previsto 

para o Lote. 

 
Quadro 6.12.15 - Pedreiras e área concessionada afectada, por alternativa 

Alternativa Pedreiras afectadas (nº) Área concessionada afectada (ha) 

Sub-troço Sul 

SA 1 8,5 

SB 1 0,9 

SC 1 8,5 

SD 1 0,9 

SE 1 8,5 

SF 1 0,9 

Sub-troço Norte 

NA 1 1,0 

NB 1 1,0 

NC 3 10,8 

ND 3 10,8 

 

Relativamente às áreas de reserva de recursos geológicos, ocorre ocupação parcial destas 

áreas por diferentes alternativas do Sub-troço Norte. Estas situações, ao constituírem 

impedimentos definitivos para o aproveitamento dos recursos geológicos nessas áreas de 

reserva, entram claramente em conflito com os objectivos de protecção da disponibilidade 

de utilização do recurso que estiveram na origem da sua criação e, concretamente, com o 

disposto nos decretos regulamentares que instituíram estas áreas. 

 

A Área de Reserva de calcários e margas Maceira-Leiria é atravessada pelo eixo 2.7 

(alternativas NC e ND), ao longo de uma extensão de cerca de 1550 m. A implantação do 
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eixo nesta área, além de impossibilitar a exploração de uma faixa com 50 m de largura em 

cada um dos lados da infra-estrutura a implantar, cria um efeito barreira, seccionando a área 

de reserva em partes desiguais, isolando para poente dois pequenos sectores, nos quais a 

exploração autónoma do recurso fica dificultada ou até comprometida. 

 

A área de Reserva de argilas especiais de Barracão-Pombal é atravessada em dois dos 

seus cinco blocos: no bloco A, de forma desigual por todas as alternativas de traçado do 

Sub-troço norte e no bloco C, de forma semelhante pelas alternativas NA, NB, NC e ND. 

Apresentam-se os sub-eixos que atravessa a área de reserva de Barracão-Pombal e a 

extensão total desse atravessamento: 

 

- Sub-eixo 2.1.6 (300 m); 

- Sub-eixo 2.1.5 (450 m); 

- Sub-eixo 2.4.2 (1500 m); 

- Sub-eixo 2.5.2 (1300 m); 

- Sub-eixo 2.5.3 (500 m). 

 

Considerando as duas áreas de reserva, apresenta-se a extensão total de atravessamento 

destas áreas por alternativa: 

 

- Alternativa NA (2300 m); 

- Alternativa NB (3250 m); 

- Alternativa NC (3850 m); 

- Alternativa ND (3300 m); 

- Alternativa NE (2000 m); 

- Alternativa NF (2000 m). 

 

 

IMPACTE 1 
 

Identificação 
 

Interferência com pedreiras activas com licenciamento em vigor. 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
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Descrição/Previsão 
 

Considerando o disposto no Decreto-Lei nº 270/2001, de 6 de Outubro, são previstos 

impactes na exploração das pedreiras interferidas, causados por todas as alternativas do 

Sub-troço sul (S) e pelas Alternativas NA, NB, NC e ND do Sub-troço norte (N). 

 

Avaliação 
 

No caso das alternativas SB, SD e SF ocorre, na realidade a afectação marginal de uma 

pedreira de grandes dimensões, onde se explora calcário para a construção civil (pedreira 

nº 4652, Vale da Pedreira). Trata-se de um impacte de natureza negativa, de magnitude 

reduzida, de incidência directa, com uma duração permanente, de ocorrência certa, com 

uma dimensão espacial local, sendo irreversível, sendo globalmente classificado como 

negativo pouco significativo. 

 

No caso das alternativas SA, SC, SE, ocorre atravessamento da mesma pedreira referida 

anteriormente, mas a extensão e a forma de atravessamento é bem mais penalizante, pelo 

que se trata de um impacte de natureza negativa, de magnitude média, de incidência 

directa, com uma duração permanente, de ocorrência certa, com uma dimensão espacial 

local, sendo irreversível, globalmente classificado como negativo significativo. 

 

No caso das alternativas NA e NB, ocorre atravessamento de uma pequena área de 

extracção de argila comum (pedreira nº 6231, ribeira do Grou). A área afectada, sendo 

pequena, assume expressão face à reduzida dimensão da exploração. No entanto a 

importância do impacte é relativizada por se tratar de uma exploração de argila comum. 

Considera tratar-se de um impacte de natureza negativa, de magnitude reduzida, de 

incidência directa, com uma duração permanente, de ocorrência certa, com uma dimensão 

espacial local, sendo irreversível, sendo globalmente classificado como negativo pouco 

significativo. 

 

No caso das alternativas NC e ND, além de ser afectada a última exploração anteriormente 

referida, verifica-se a afectação de mais duas pedreiras. Relativamente a estas duas 

pedreiras onde se extraem calcários e margas (pedreiras nº 9 e nº 4199), mais do que a 

dimensão da área afectada, a interferência tem implicações nas perspectivas futuras de 
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laboração da fábrica de cimentos Maceira-Liz, de significativa importância, como já referido, 

para a estrutura económica concelhia e regional, tal como salientado no Relatório do PDM 

de Leiria. Assim considera-se que o impacte associado a estas alternativas é de natureza 

negativa, de magnitude elevada, de incidência directa, com uma duração permanente, de 

ocorrência certa, com uma dimensão espacial regional, sendo irreversível, globalmente 

classificado como negativo muito significativo. 

 

 

IMPACTE 2 
 

Identificação 
 

Interferência com áreas de reserva de recursos geológicos 

 

Descrição/Previsão 
 

Ocorre ocupação parcial de áreas de reserva de recursos geológicos por diferentes 

alternativas do sub-troço Norte, situação que entra em conflito com os objectivos de 

protecção da disponibilidade de utilização do recurso que estiveram na origem da criação 

destas áreas de reserva. 

 

Avaliação 
 

Pela exposição efectuada anteriormente conclui-se que, para todas as alternativas do sub-

troço Norte o impacte associado ao atravessamento de áreas de reserva de recursos 

geológicos caracteriza-se como sendo de natureza negativa, de magnitude elevada, de 

incidência directa, com uma duração permanente, de ocorrência certa, com uma dimensão 

espacial regional, sendo irreversível, globalmente classificado como negativo muito 

significativo. 

 

 

6.12.3.3.3  Sítios Propostos da Lista Nacional de Sítios da Rede Natura 2000  

 

As alternativas do comboio de alta velocidade propostas afectam dois sítios da Rede Natura 

2000: Serras de Aire e Candeeiros e Azabuxo/Leiria. 
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A partir do enquadramento legislativo em vigor, são identificados, descritos e avaliados os 

impactes causados pelas interferências dos eixos/sub-eixos num corredor de 80 m com a 

servidão definida, considerando a área afectada. 

 

Trata-se de impactes que ocorrerão a partir da fase de construção e que se prolongarão na 

fase de exploração. 

 

O quadro 6.12.16 sintetiza a área de servidão afectada relativa a sítios da Rede Natura 

2000, por cada um dos eixos/sub-eixos considerados. 

 
Quadro 6.12.16 – Área de servidão afectada relativa a sítios da Rede Natura 2000, por cada um dos 

eixos/sub-eixos 

Área de Servidão (ha) 
Eixo / sub-

eixo 
RN2000 Serras Aire e 

Candeeiros 
RN2000 Azabuxo/Leiria 

1.3.1 27,9 0,0 

1.3.2 17,8 0,0 

1.5 35,9 0,0 

2.2.3 0,4 0,0 

2.2.4 0,0 0,2 

2.3.2 0,3 0,0 

2.8.1 21,2 0,0 

2.8.2 10,8 0,0 

2.9 11,2 0,0 

2.10 14,4 0,0 

 

O quadro 6.12.17 sintetiza a área de servidão afectada relativa a sítios da Rede Natura 2000 

por cada uma das alternativas em análise, de acordo com o zonamento previsto para o Lote. 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
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Quadro 6.12.17 – Área de servidão afectada relativa a sítios da Rede Natura 2000, por alternativa 

Área de Servidão (ha) 
Alternativa RN2000 Serras Aire e 

Candeeiros 
RN2000 Azabuxo/Leiria 

Sub-troço Sul 

SC 45,7 0,0 

SD 45,7 0,0 

SE 64,1 0,0 

SF 64,1 0,0 

Zona de Ligação 

LB 35,6 0,0 

LE 32,0 0,0 

LF 32,4 0,0 

Sub-troço Norte 

NE 0,4 0,2 

NF 0,3 0,2 

 

 

IMPACTE 1 
 
Sub-troço Sul 
 
Identificação 
 

Interferência com sítios propostos da lista nacional de sítios da Rede Natura 2000. 

 

Descrição/Previsão 
 

Considerando o disposto na legislação em vigor, são previstos impactes sobre o Sítio da 

Rede Natura 2000 de Serras de Aire e Candeeiros, causados pelas alternativas SC, SD, SE 

e SF. 

 

Avaliação 
 

Trata-se de um impacte de natureza negativa, de magnitude média, de incidência directa, 

com uma duração permanente, de ocorrência certa, com uma dimensão espacial regional, 

sendo irreversível. 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
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O impacte é globalmente classificado como negativo significativo, em virtude das 

características da servidão e da dimensão da respectiva área sujeita a interferência pelas 

alternativas. 

 

 

Zona de Ligação 
 
Identificação 
 

Interferência com sítios propostos da lista nacional de sítios da Rede Natura 2000. 

 

Descrição/Previsão 
 

Considerando o disposto na legislação em vigor, são previstos impactes sobre o Sítio da 

Rede Natura 2000 de Serras de Aire e Candeeiros, causados pelas alternativas LB, LE e LF. 

 

Avaliação 
 

Trata-se de um impacte de natureza negativa, de magnitude média, de incidência directa, 

com uma duração permanente, de ocorrência certa, com uma dimensão espacial local, 

sendo irreversível. 

 

O impacte é globalmente classificado como negativo significativo, em virtude das 

características da servidão e da dimensão da respectiva área sujeita a interferência pelas 

alternativas. 

 

 

Sub-troço Norte 
 
Identificação 
 

Interferência com sítios propostos da lista nacional de sítios da Rede Natura 2000. 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
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Descrição/Previsão 
 

Considerando o disposto na legislação em vigor, são previstos impactes sobre o Sítio da 

Rede Natura 2000 de Serras de Aire e Candeeiros e sobre o Sítio da Rede Natura 2000 de 

Azabuxo/Leiria, causados pelas alternativas NE e NF. 

 

Avaliação 
 

Trata-se de um impacte de natureza negativa, de magnitude reduzida, de incidência directa, 

com uma duração permanente, de ocorrência certa, com uma dimensão espacial local, 

sendo irreversível. 

 

O impacte é globalmente classificado como negativo pouco significativo, atendendo à área 

de servidão sujeita a interferência pelas alternativas em ambos os sítios. 

 

 

6.12.3.3.4 Regime Florestal 

 

Verificam-se interferências dos eixos/sub-eixos em análise com área de servidão 

classificada como Regime Florestal (Mata Nacional do Casal da Lebre, Mata Nacional do 

Ravasco e Perímetro Florestal da Charneca do Nicho). 

 

A partir da metodologia seguida no capítulo de caracterização da situação de referência, 

procede-se à identificação, descrição e avaliação dos impactes provocados pelas 

interferências dos diversos eixos/sub-eixos do Lote com a servidão Regime Florestal no 

corredor de 80 m, considerando a respectiva área afectada, de acordo com o 

enquadramento legislativo em vigor. 

 

Trata-se de impactes que ocorrerão a partir da fase de construção e que se prolongarão na 

fase de exploração. 

 

O quadro 6.12.18 sintetiza a área de Regime Florestal afectada sujeita a servidão por cada 

um dos eixos/sub-eixos considerados. 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
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Quadro 6.12.18 - Área de Regime Florestal afectada sujeita a servidão por cada um dos eixos/sub-

eixos  

Sub-eixo Área de Servidão (ha) Espaço Sujeito a Servidão 

2.1.4 4,3 Mata Nacional do Casal da Lebre 

2.1.6 0,7 Mata Nacional do Ravasco 

2.5.1 7,3 Perímetro Florestal da Charneca do Nicho 

 

O quadro 6.12.19 sintetiza o espaço de Regime Florestal afectado sujeito a servidão por 

cada uma das alternativas em análise, de acordo com o zonamento previsto para o Lote. 

 
Quadro 6.12.19 - Área de Regime Florestal afectada sujeita a servidão, por alternativa 

Alternativa Área de Servidão (ha)

Sub-troço Norte 

NA 5,0 

NB 11,6 

NC 0,7 

ND 7,3 

 

 

IMPACTE 1 
 
Identificação 
 

Interferência com áreas sujeitas a servidão de Regime Florestal no Sub-troço Norte 

 

Descrição/Previsão 
 

De acordo com o enquadramento legislativo em vigor, designadamente no que se refere ao 

definido nos Decretos de 24 de Dezembro de 1901, de 24 de Dezembro de 1903 e de 11 de 

Julho de 1905, são previstos impactes com a Mata Nacional do Casal da Lebre (causados 

pelas alternativas NA e NB), com o Perímetro Florestal da Charneca do Nicho (causados 

pelas alternativas NB e ND) e com a Mata Nacional do Ravasco (causados pelas 

alternativas NA e NC). 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
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Avaliação 
 

Trata-se de um impacte de natureza negativa, de magnitude média, de incidência directa, 

com uma duração permanente, de ocorrência certa, com uma dimensão espacial regional, 

sendo irreversível. 

 

O impacte é globalmente classificado como negativo significativo.  

 

A interferência das alternativas sobre áreas sujeitas a servidão de Regime Florestal, dadas 

as suas características particulares, deve ser diferenciada da afectação de espaço florestal 

classificado nos PDM mas não sujeito a servidão. O impacte é diferenciado por alternativa, 

sendo mais significativo na interferência provocada pela alternativa NB, única que afecta 

simultaneamente a área de servidão definida para a Mata Nacional do Casal da Lebre e o 

Perímetro Florestal da Charneca do Nicho. 

 

 

6.12.3.3.5 Património Cultural  

 

No corredor de 400 m das alternativas em análise situam-se dois elementos patrimoniais 

classificados (Gruta da Senhora da Luz e Casa do Monge Lagareiro/”Lagar dos Frades”) e 

um em vias de classificação (Ermida de São João Baptista).  

 

De acordo com os elementos apresentados no Anexo 4.13.4, as respectivas áreas de 

servidão (tal como definidas no artigo 43º da Lei nº 107/2001, de 8 de Setembro) não serão 

interferidas pelo corredor de 80 m. 

 

Não existem, assim, impactes relacionados com servidões do património cultural. 

 

Os impactes, indirectos, no enquadramento destes elementos patrimoniais são avaliados no 

capítulo 6.13. 

 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
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6.12.3.3.6 Águas Subterrâneas para Abastecimento Público  

 

Os corredores em estudo vão interferir com a zona distante de protecção de captação de 

água destinada ao consumo humano (correspondente à zona delimitada pelos caminhos 

transitáveis que se encontram a uma distância média de 400 m da nascente, de acordo com 

o artigo 7º do Regulamento de Delimitação da Área de Protecção) da Fontes das Cinco 

Bicas. 

 

A partir do enquadramento legislativo em vigor, designadamente o Decreto-Lei nº 382/99, de 

22 de Setembro, que estabelece as zonas de protecção das captações de água destinada 

ao consumo humano, identificam-se, descrevem-se e avaliam-se os impactes causados 

pelas interferências dos eixos/sub-eixos, num corredor de 80 m, atendendo à área de 

servidão legalmente definida, de acordo com o zonamento do perímetro de protecção (Zona 

de Protecção Imediata, Zona de Protecção Intermédia e Zona de Protecção Distante). 

 

Trata-se de impactes que ocorrerão a partir da fase de construção e que se prolongarão na 

fase de exploração. 

 

O Quadro 6.12.20 sintetiza a área dos perímetros de protecção de captações de água 

destinada ao consumo humano sujeita a servidão, por cada um dos eixos/sub-eixos 

considerados. 

 
Quadro 6.12.20 - Área dos perímetros de protecção de captações de água destinada ao consumo 

humano por cada um dos eixos/sub-eixos considerados 

Eixo / sub-eixo Zona de Protecção Distante (ha) Total (ha) 

2.5.3 1,4 1,4 

 

O Quadro 6.12.21 sintetiza a área do perímetro de protecção de captação de água 

destinada ao consumo humano sujeita a servidão, por cada uma das alternativas em 

análise, de acordo com o zonamento previsto para o Lote. 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
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Quadro 6.12.21 - Área dos perímetros de protecção de captações de água destinada ao consumo 

humano, por alternativa 

Alternativa Zona de Protecção Distante (ha) 

Sub-troço Norte 

NA 1,4 

NB 1,4 

NC 1,4 

ND 1,4 

NE 1,4 

NF 1,4 

 

 

IMPACTE 1 
 
Identificação 
 

Interferência com zona de protecção distante do perímetro de protecção de captações de 

água destinada ao consumo humano no sub-troço Norte 

 

Descrição/Previsão 
 

Considerando o disposto no Decreto-Lei nº 382/99, de 22 de Setembro, são previstos 

impactes sobre perímetros de protecção de captações de água destinada ao consumo 

humano, causados pelas alternativas NA, NB, NC, ND e NE. 

 

Avaliação 
 

Trata-se de um impacte de natureza negativa, de magnitude reduzida, de incidência directa, 

com uma duração permanente, de ocorrência certa, com uma dimensão espacial local, 

sendo irreversível. 

 

O impacte é globalmente classificado como negativo pouco significativo, em virtude de se 

tratarem de perímetros de protecção correspondentes à zona de protecção distante, com 

valores bastante reduzidos. 

 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
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6.12.3.3.7 Linhas Eléctricas de Muito Alta Tensão 

 

Os eixos/sub-eixos em estudo para a ligação ferroviária no Lote Ota-Pombal afectarão 

linhas de energia de muito alta tensão (Rede Nacional de Transporte – RNT), de 150 kV, 

220 kV e 400 kV. 

 

Adoptando os mesmos instrumentos metodológicos utilizados no capítulo da caracterização 

da situação de referência, identificam-se, descrevem-se e avaliam-se os impactes gerados 

pelas interferências dos diversos eixos/sub-eixos com a servidão regulamentada para a rede 

de energia de muito alta tensão, num corredor de 80 m, considerando: 

 

- o número de vezes que a rede é intersectada pelos vários eixos/sub-eixos e, 

posteriormente, por alternativas; 

- a área afectada, de acordo com a faixa de servidão (45 metros, dividida ao meio pelo 

eixo da linha) regulamentada na legislação em vigor. 

 

Trata-se de impactes que ocorrerão a partir da fase de construção e que se prolongarão na 

fase de exploração. 

 

O Quadro 6.12.22 sintetiza o número de vezes e a área de servidão afectada (ha) relativa à 

rede de energia de muito alta tensão (150 kV, 220 kV e 400 kV) por cada um dos eixos/sub-

eixos considerados. 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
 

 

 
LIGAÇÃO FERROVIÁRIA DE ALTA VELOCIDADE ENTRE LISBOA E PORTO. TROÇO ALENQUER / POMBAL – LOTE C1 

ESTUDO PRÉVIO – Volume 17 – Estudo de Impacte Ambiental – Relatório (Tomo 4/4) 
Doc N.º 02-EM-C00000000-00-RSTD001-0C – REVISÃO C – 30 de Março de 2007 

6.695 

 
Quadro 6.12.22 - Intersecções e área de servidão afectada relativa à rede de energia de muito alta 

tensão, por cada um dos eixos/sub-eixos considerados 

Intersecções (nº) Área de Servidão (ha) Eixo / sub-
eixo 150 kV 220 kV 400 kV 150 kV 220 kV 400 kV 

1.1.2 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

1.1.3 0 0 4 0,0 0,0 2,0 

1.1.4 0 3 3 0,0 2,5 3,8 

1.2.1 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

1.2.2 0 9 5 0,0 4,0 2,4 

1.3.1 0 4 2 0,0 5,5 3,0 

1.3.2 0 3 1 0,0 5,0 1,1 

1.5 0 1 1 0,0 2,1 1,0 

2.1.1 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

2.1.2 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

2.1.3 0 1 1 0,0 1,1 1,4 

2.1.4 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

2.1.5 0 0 1 0,0 0,0 0,8 

2.1.6 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

2.2.1 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

2.2.2 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

2.2.3 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

2.2.4 0 7 2 0,0 6,6 3,2 

2.3.1 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

2.3.2 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

2.4.1 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

2.4.2 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

2.5.1 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

2.5.2 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

2.5.3 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

2.7 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

2.8.1 0 0 1 0,0 0,0 0,9 

2.8.2 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

2.9 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

2.10 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

2.11 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

 

O Quadro 6.12.23 sintetiza o número de vezes que a rede de energia de muito alta tensão 

(150 kV, 220 kV e 400 kV) é intersectada e a área de servidão afectada (ha) por cada uma 

das alternativas em análise, de acordo com o zonamento previsto para o Lote. 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
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Quadro 6.12.23 - Intersecções e área de servidão afectada na rede de energia de muito alta tensão, 

por alternativa 

Intersecções (nº) Área de Servidão (ha) 
Alternativas 

150 kV 220 kV 400 kV 150 kV 220 kV 400 kV 

Sub-troço Sul 

SA 0 3 7 0,0 2,5 5,8 

SB 0 12 8 0,0 6,5 6,2 

SC 0 7 7 0,0 10,5 6,1 

SD 0 16 8 0,0 14,5 6,5 

SE 0 5 7 0,0 7,6 6,0 

SF 0 14 8 0,0 11,6 6,4 

Zona de Ligação 

LA 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

LB 0 0 1 0,0 0,0 0,9 

LC 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

LD 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

LE 0 0 1 0,0 0,0 0,9 

LF 0 0 1 0,0 0,0 0,9 

Sub-troço Norte 

NA 0 1 2 0,0 1,1 2,2 

NB 0 1 2 0,0 1,1 2,2 

NC 0 1 2 0,0 1,1 2,2 

ND 0 1 2 0,0 1,1 2,2 

NE 0 7 2 0,0 6,6 3,2 

NF 0 7 2 0,0 6,6 3,2 

 

 

IMPACTE 1 
 

Sub-troço Sul 
 

Identificação 
 

Interferência com linhas de energia de muito alta tensão (Rede Nacional de Transporte – 

RNT), de 150 kV, 220 kV e 400 kV, sujeitas a servidão  



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
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Descrição/Previsão 
 

De acordo com o enquadramento legislativo em vigor, já referido, são previstos impactes 

sobre linhas de energia de muito alta tensão (150 kV, 220 kV e 400 kV), causados pelas 

alternativas SA, SB, SC, SD, SE e SF. 

 

Avaliação 

Trata-se de um impacte de natureza negativa, de magnitude média sem medidas de 

minimização e de magnitude reduzida com a adopção de medidas de minimização (do ponto 

de vista da servidão regulamentada), de incidência directa, com uma duração permanente, 

de ocorrência certa, com uma dimensão espacial regional, sendo irreversível. 

 

O impacte é globalmente classificado como negativo significativo (sem medidas de 

minimização). 

 

A interferência das alternativas sobre a área de servidão regulamentada é particularmente 

significativa nos 220 kV, sendo também relevante nos 400 kV (sobretudo nas alternativas 

SD e SF), quer no número de intersecções, quer na área de servidão afectada. Com a 

adopção de medidas de minimização (alteração do traçado da rede de energia de muito alta 

tensão, no sentido de diminuir a extensão da interferência e, por conseguinte, a área de 

servidão regulamentada), o impacte é classificado como negativo pouco significativo. 

 

 

Zona de Ligação 
 

Identificação 
 

Interferência com linhas de energia de muito alta tensão (Rede Nacional de Transporte – 

RNT), de 400 kV, sujeitas a servidão, na zona de Ligação 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
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Descrição/Previsão 
 

De acordo com o enquadramento legislativo em vigor, já referido, são previstos impactes 

sobre linhas de energia de muito alta tensão (400 kV), causados pelas alternativas LB, LE e 

LF. 

 

Avaliação 
Trata-se de um impacte de natureza negativa, de magnitude reduzida, com e sem medidas 

de minimização (do ponto de vista da servidão regulamentada), de incidência directa, com 

uma duração permanente, de ocorrência certa, com uma dimensão espacial regional, sendo 

irreversível. 

 

O impacte é globalmente classificado como negativo pouco significativo.  

 

Quer o número de intersecções, quer a interferência das alternativas sobre a área de 

servidão regulamentada é bastante reduzida. Pode, contudo, ser minimizado com a adopção 

de medidas específicas (alteração do traçado da rede de energia de muito alta tensão no 

sentido de diminuir a extensão da interferência e, por conseguinte, a área de servidão 

regulamentada). 

 

 

Sub-troço Norte 
 

Identificação 
 

Interferência com linhas de energia de muito alta tensão (Rede Nacional de Transporte – 

RNT), de 220 kV e 400 kV, sujeitas a servidão 

 

Descrição/Previsão 
 

De acordo com o enquadramento legislativo em vigor, já referido, são previstos impactes 

sobre linhas de energia de muito alta tensão (220 kV e 400 kV), causados pelas alternativas 

NA, NB, NC, ND, NE e NF. 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
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Avaliação 
 

Trata-se de um impacte de natureza negativa, de magnitude reduzida, com e sem medidas 

de minimização (do ponto de vista da servidão regulamentada), de incidência directa, com 

uma duração permanente, de ocorrência certa, com uma dimensão espacial regional, sendo 

irreversível. 

 

O impacte é globalmente classificado como negativo pouco significativo.  

 

A interferência das alternativas sobre a área de servidão regulamentada é reduzida (sendo 

superior, no contexto do sub-troço, para as alternativas NE e NF), tanto nos 220 kV como 

nos 400 kV. Pode, contudo, ser minimizada com a adopção de medidas específicas 

(alteração do traçado da rede de energia de muito alta tensão no sentido de diminuir a 

extensão da interferência e, por conseguinte, a área de servidão regulamentada). 

 

 

6.12.3.3.8 Gasoduto 

 

A rede de gasoduto localizada na área dos eixos/sub-eixos será afectada pelas propostas 

de alternativas do comboio de alta velocidade. 

 

A partir da metodologia desenvolvida no capítulo da caracterização da situação de 

referência, são identificados, descritos e avaliados os impactes causados pelas 

interferências dos eixos/sub-eixos com a servidão para a rede de gasoduto, num corredor de 

80 m, considerando: 

 

o número de vezes que a rede é intersectada pelos vários eixos/sub-eixos e, 

posteriormente, por alternativas; 

a área afectada, de acordo com a faixa de servidão (10 metros para cada lado do eixo 

longitudinal do gasoduto) regulamentada na legislação em vigor. 

 

Trata-se de impactes que ocorrerão a partir da fase de construção e que se prolongarão na 

fase de exploração. 

 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
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O Quadro 6.12.24 sintetiza o número de vezes que a rede de gasoduto é intersectada e a 

área de servidão afectada (ha) por cada um dos eixos/sub-eixos considerados. 

 
Quadro 6.12.24 - Intersecções e área de servidão afectada na rede de gasoduto, por cada um dos 

eixos/sub-eixos considerados 

Eixo/sub-eixo 
Intersecções 

(nº) 
Área de 

Servidão (ha) 
 

Eixo/sub-eixo 
Intersecções 

(nº) 
Área de 

Servidão (ha) 

1.1.2 1 0,2  2.2.3 0 0,0 

1.1.3 1 0,2  2.2.4 1 0,2 

1.1.4 1 0,8  2.3.1 0 0,0 

1.2.1 1 0,2  2.3.2 0 0,0 

1.2.2 1 0,3  2.4.1 1 0,3 

1.3.1 2 0,5  2.4.2 0 0,0 

1.3.2 0 0,0  2.5.1 2 0,4 

1.5 1 0,9  2.5.2 0 0,0 

2.1.1 1 0,5  2.5.3 0 0,0 

2.1.2 0 0,0  2.7 4 2,3 

2.1.3 2 0,5  2.8.1 0 0,0 

2.1.4 2 1,3  2.8.2 0 0,0 

2.1.5 2 0,4  2.9 0 0,0 

2.1.6 1 0,2  2.10 0 0,0 

2.2.1 1 0,5  2.11 0 0,3 

2.2.2 0 0,0     

 

O Quadro 6.12.25 sintetiza o número de vezes que a rede de gasoduto é intersectada e a 

área de servidão afectada (ha) por cada uma das alternativas em análise, de acordo com o 

zonamento previsto para o Lote. 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
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Quadro 6.12.25 - Intersecções e área de servidão afectada na rede de gasoduto, por alternativa 

Alternativas Intersecções (nº) Área de Servidão (ha) 

Sub-troço Sul 

SA 3 1,2 

SB 3 1,3 

SC 4 0,9 

SD 4 1,0 

SE 5 1,8 

SF 5 1,9 

Zona de Ligação entre os Sub-troços Sul e Norte 

LA 1 0,5 

LB 0 0,0 

LC 1 0,5 

LD 1 0,5 

LE 0 0,0 

LF 0 0,0 

Sub-troço Norte 

NA 7 2,7 

NB 8 2,6 

NC 9 3,7 

ND 10 3,6 

NE 2 0,5 

NF 2 0,5 

 

 

IMPACTE 1 
 

Sub-troço Sul 
 
Identificação 
 

Interferência com a rede de gasoduto sujeita a servidão 

 

Descrição/Previsão 
 

De acordo com os diplomas já enunciados, são previstos impactes sobre a faixa de servidão 

da rede de gasoduto, causados pelas alternativas SA, SB, SC, SD, SE e SF. 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
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Avaliação 
 

Trata-se de um impacte de natureza negativa, de magnitude média sem medidas de 

minimização e de magnitude reduzida com a adopção de medidas de minimização (do ponto 

de vista da servidão regulamentada), de incidência directa, com uma duração permanente, 

de ocorrência certa, com uma dimensão espacial regional, sendo irreversível. 

 

O impacte é globalmente classificado como negativo significativo (sem medidas de 

minimização), considerando a interferência sobre a servidão regulamentada, quer no 

número de intersecções (entre as três das alternativas SA e SB e as cinco das alternativas 

SE e SF), quer na área afectada (entre 0,9 ha da alternativa SC e 1,9 ha da alternativa SF). 

Com a adopção de medidas de minimização (alteração do traçado do gasoduto no sentido 

de diminuir a extensão da interferência e, por conseguinte, a área de servidão 

regulamentada), o impacte é classificado como negativo pouco significativo. 

 

 

Zona de Ligação 
 

Identificação 
 

Interferência com a rede de gasoduto sujeita a servidão  

 

Descrição/Previsão 
 

De acordo com os diplomas já enunciados, são previstos impactes sobre a faixa de servidão 

da rede de gasoduto, causados pelas alternativas LA, LC e LD. 

 

Avaliação 
 

Trata-se de um impacte de natureza negativa, de magnitude reduzida, com e sem medidas 

de minimização (do ponto de vista da servidão regulamentada), de incidência directa, com 

uma duração permanente, de ocorrência certa, com uma dimensão espacial regional, sendo 

irreversível. 

 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
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O impacte é globalmente classificado como negativo pouco significativo.  

 

A única interferência sobre a área de servidão regulamentada (nas alternativas referidas) é 

bastante reduzida (0,5 ha). Pode, contudo, ser minimizado com a adopção de medidas 

específicas, (alteração do traçado do gasoduto no sentido de diminuir a extensão da 

interferência e, por conseguinte, a área de servidão regulamentada). 

 

 

Sub-troço Norte 
 
Identificação 
 

Interferência com a rede de gasoduto sujeita a servidão 

 

Descrição/Previsão 
 

De acordo com os diplomas já enunciados, são previstos impactes sobre a faixa de servidão 

da rede de gasoduto, causados pelas alternativas NA, NB, NC, ND, NE e NF. 

 

Avaliação 
 

Para as alternativas NA, NB, NC e ND, trata-se de um impacte de natureza negativa, de 

magnitude média sem medidas de minimização e de magnitude reduzida com a adopção de 

medidas de minimização (do ponto de vista da servidão regulamentada), de incidência 

directa, com uma duração permanente, de ocorrência certa, com uma dimensão espacial 

regional, sendo irreversível. 

 

O impacte é globalmente classificado como negativo significativo (sem medidas de 

minimização), considerando a interferência sobre a servidão regulamentada, 

designadamente no número de intersecções e na área afectada pelas alternativas. Com a 

adopção de medidas de minimização (alteração do traçado do gasoduto no sentido de 

diminuir a extensão da interferência e, por conseguinte, a área de servidão regulamentada), 

o impacte é classificado como negativo pouco significativo. 

 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
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Para as alternativas NE e NF, trata-se de um impacte de natureza negativa, de magnitude 

reduzida, com e sem medidas de minimização (do ponto de vista da servidão 

regulamentada), de incidência directa, com uma duração permanente, de ocorrência certa, 

com uma dimensão espacial regional, sendo irreversível. 

 

O impacte é globalmente classificado como negativo pouco significativo (com e sem 

medidas de minimização), considerando a interferência sobre a servidão regulamentada. 

 

 

6.12.3.3.9 Organizações e Instalações Militares e Aeroportos e Navegação Aérea 

 

Identificam-se, descrevem-se e avaliam-se os impactes causados pelas interferências das 

alternativas do Lote Ota-Pombal com as servidões estabelecidas para organizações e 

instalações militares e/ou aeroportos e navegação aérea identificadas no capítulo da 

caracterização da situação de referência, designadamente: 

 

- A interferência com o Centro de Formação Militar e Técnica da Força Aérea da Ota - 

Base Militar da Força Aérea nº 2 no sub-troço Sul pelas alternativas SA, SC e SE (sub-

eixo 1.1.2 ) e SB, SD e SF (sub-eixo 1.2.1); 

- A interferência com a Base Militar da Força Aérea nº 5, de Monte Real no sub-troço 

Norte pelas alternativas NA (sub-eixos 2.1.4, 2.1.5 e 2.1.6), NB (sub-eixos 2.1.4, 2.1.5 e 

2.5.1), NC (sub-eixos 2.1.5 e 2.1.6 e eixo 2.7), ND (sub-eixos 2.1.5 e 2.5.1 e eixo 2.7), 

NE e NF (sub-eixo 2.2.4). 

 

A previsão e a avaliação de impactes centrar-se-á na área afectada pela servidão 

regulamentada na legislação em vigor (de acordo com o zonamento previsto nos Diplomas 

elencados e já analisados) para cada uma das Bases Militares num corredor de 80 m, tendo 

em consideração o enquadramento efectuado na caracterização da situação de referência. 

 

Trata-se de impactes que ocorrerão a partir da fase de construção e que se prolongarão na 

fase de exploração. 

 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
 

 

 
LIGAÇÃO FERROVIÁRIA DE ALTA VELOCIDADE ENTRE LISBOA E PORTO. TROÇO ALENQUER / POMBAL – LOTE C1 

ESTUDO PRÉVIO – Volume 17 – Estudo de Impacte Ambiental – Relatório (Tomo 4/4) 
Doc N.º 02-EM-C00000000-00-RSTD001-0C – REVISÃO C – 30 de Março de 2007 

6.705 

 
6.12.3.3.9.1 Sub-troço Sul 

 

O Quadro 6.12.26 sintetiza, por eixo/sub-eixo, a área de servidão afectada relativa ao 

Centro de Formação Militar e Técnica da Força Aérea da Ota (Base Militar da Força Aérea 

nº 2) por cada um dos eixo/sub-eixo considerados. 

 
Quadro 6.12.26 - Área total afectada pela servidão relativa ao Centro de Formação Militar e Técnica 

da Força Aérea da Ota (Base Militar da Força Aérea nº 2) por cada um dos eixos/sub-eixos  

Área de Servidão (ha) 
Eixo / sub-eixo 

1ª Zona 2ª Zona Zona de Desobstrução 

1.1.2 0,0 14,4 26,6 

1.2.1 0,0 14,3 27,0 

 

O Quadro 6.12.27 sintetiza, por alternativa, a área de servidão afectada relativa ao Centro 

de Formação Militar e Técnica da Força Aérea da Ota (Base Militar da Força Aérea nº 2), de 

acordo com o zonamento previsto para o Lote. 

 
Quadro 6.12.27 - Área afectada pela servidão relativa ao Centro de Formação Militar e Técnica da 

Força Aérea da Ota (Base Militar da Força Aérea nº 2), por alternativa 

Área de Servidão (ha) 
Alternativa 

1ª Zona 2ª Zona 
Superfície de 
Desobstrução 

Sub-troço Sul 

SA 0,0 14,4 26,6 

SB 0,0 14,3 27,0 

SC 0,0 14,4 26,6 

SD 0,0 14,3 27,0 

SE 0,0 14,4 26,6 

SF 0,0 14,3 27,0 

 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
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IMPACTE 1 
 
Identificação 
 

Interferência com a 2ª zona de protecção do Centro de Formação Militar e Técnica da Força 

Aérea da Ota (Base Militar da Força Aérea nº 2)  

 

Descrição/Previsão 
 

Considerando o disposto no Decreto-Lei nº 41791, são previstos impactes sobre a área de 

servidão relativa à 2ª zona de protecção, causados pelas alternativas SA, SB, SC, SD, SE e 

SF. 

 

Avaliação 
 

Trata-se de um impacte de natureza negativa, de magnitude reduzida, de incidência directa, 

com uma duração permanente, de ocorrência certa, com uma dimensão espacial local, 

sendo irreversível. 

 

O impacte é globalmente classificado como negativo pouco significativo.  

 

Considerando o disposto no artigo 1º do Decreto-Lei já referido que regulamenta a servidão, 

são permitidas as construções isoladas na 2ª zona de protecção, mas sem autorização 

prévia da autoridade militar competente, são proibidos “outros trabalhos de actividades que 

possam inequivocamente prejudicar a segurança da organização ou das instalações ou 

ainda a execução das missões que competem à Força Aérea”, não sendo especificada a 

tipologia de trabalhos a que o Diploma se refere. 

 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
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IMPACTE 2 
 

Identificação 
 

Interferência com a superfície de desobstrução do Centro de Formação Militar e Técnica da 

Força Aérea da Ota (Base Militar da Força Aérea nº 2)  

 

Descrição/Previsão 
 

Considerando o disposto no Decreto-Lei nº 41791, são previstos impactes sobre a área de 

servidão relativa à superfície de desobstrução, causados pelas alternativas SA, SB, SC, SD, 

SE e SF. 

 

Avaliação 
 

Trata-se de um impacte de natureza negativa, de magnitude reduzida, de incidência directa, 

com uma duração permanente, de ocorrência certa, com uma dimensão espacial local, 

sendo irreversível. 

 

O impacte é globalmente classificado como negativo pouco significativo.  

 

Considerando o disposto nos artigos 5º a 8º do Decreto-Lei já referido que regulamenta a 

servidão, a construção da rede ferroviária de alta velocidade e o material circulante não 

constituem obstáculos passíveis de interferir com a servidão definida. Por outro lado, não se 

prevê que as proibições constantes nos artigos 9º e 10º constituam um impedimento à rede 

ferroviária de alta velocidade estando, contudo, sujeitas a autorização prévia da autoridade 

militar. 

 

Porém, como referido no capítulo de caracterização da situação de referência, a área 

abrangida pela servidão militar encontra-se também sujeita a Medidas Preventivas 

destinadas a salvaguardar o espaço definido para a construção do novo Aeroporto de 

Lisboa (Alternativa Ota). Neste caso, a previsão e a avaliação de impactes centrar-se-á na 

área afectada sujeita a Medidas Preventivas, considerando o zonamento previsto nos 

Diplomas enunciados e já analisados nesse capítulo. 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
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O Quadro 6.12.28 sintetiza a área de servidão afectada relativa às Medidas Preventivas 

para o Aeroporto de Lisboa (Alternativa Ota), por cada um dos eixos/sub-eixos 

considerados. 

 
Quadro 6.12.28 - Área afectada pelas Medidas Preventivas relativas ao Aeroporto de Lisboa por cada 

um dos eixos/sub-eixos 

Área de Servidão (ha), por Zona 
Eixo / sub-eixo 

1 1A 2A 2B 3A 3B 4A 4B 

1.1.2 0,0 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 50,6 0,0 

1.1.3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 56,1 0,0 

1.2.1 0,0 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 59,8 0,0 

1.2.2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 47,9 0,0 

 

O Quadro 6.12.29 sintetiza a área de servidão afectada relativa às Medidas Preventivas 

para o Aeroporto de Lisboa (Alternativa Ota), de acordo com o zonamento previsto para o 

Lote. 

 
Quadro 6.12.29 - Área afectada pelas Medidas Preventivas relativas ao Aeroporto de Lisboa, por 

alternativa 

Área de Servidão (ha), por Zona 
Alternativas 

1 1A 2A 2B 3A 3B 4A 4B 

Sub-troço Sul  

SA 0,0 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 106,7 0,0 

SB 0,0 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 107,7 0,0 

SC 0,0 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 106,7 0,0 

SD 0,0 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 107,7 0,0 

SE 0,0 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 106,7 0,0 

SF 0,0 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 107,7 0,0 

 

 

IMPACTE 3 
 
Identificação 
 

Interferência com área classificada como Zona 1A no Decreto-Lei nº 31-A/99, de 20 de 

Agosto. 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
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Descrição/Previsão 
 

Considerando o disposto no Diploma enunciado, são previstos impactes sobre a área de 

servidão relativa à Zona 1A, causados pelas alternativas SA, SB, SC, SD, SE e SF. 

 

Avaliação 
 

Trata-se de um impacte de natureza negativa, de magnitude média, de incidência directa, 

com uma duração permanente, de ocorrência certa, com uma dimensão espacial local, 

sendo irreversível. 

 

O impacte é globalmente classificado como negativo significativo.  

 

Considerando o disposto no Quadro A anexo ao Decreto-Lei já referido que regulamenta a 

servidão, não são permitidas nesta zona “a instalação de novas instalações ou alterações 

das já existentes, de sistemas ou equipamentos susceptíveis de originar interferências 

radioeléctricas em futuros equipamentos de apoio à navegação aérea”, bem como “a 

construção, reconstrução ou ampliação de edifícios ou outras instalações” ou “alterações 

importantes, por meio de aterros ou escavações, à configuração geral do terreno”, mas 

nestes dois últimos casos, apenas se for atingida a cota máxima indicada. 

 

 

IMPACTE 4 
 

Identificação 
 

Interferência com área classificada como Zona 4A no Decreto-Lei nº 31-A/99, de 20 de 

Agosto  

 

Descrição/Previsão 
 

Considerando o disposto no Diploma enunciado, são previstos impactes sobre a área de 

servidão relativa à Zona 4A, causados pelas alternativas SA, SB, SC, SD, SE e SF. 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
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Avaliação 
Trata-se de um impacte de natureza negativa, de magnitude média, de incidência directa, 

com uma duração permanente, de ocorrência certa, com uma dimensão espacial local, 

sendo irreversível. 

 

O impacte é globalmente classificado como negativo significativo.  

 

Considerando o disposto no Quadro A anexo ao Decreto-Lei já referido que regulamenta a 

servidão, não são permitidas nesta zona “a construção, reconstrução ou ampliação de 

edifícios ou outras instalações” ou “alterações importantes, por meio de aterros ou 

escavações, à configuração geral do terreno”, mas apenas se for atingida a cota máxima 

indicada. 

 

 
6.12.3.3.9.2 Sub-troço Norte 

 
Quadro 6.12.30 - Área total afectada pela servidão relativa à Base Aérea nº 5 de Monte Real por cada 

um dos eixos/sub-eixos 

Área de Servidão (ha) 
Eixo / sub-eixo 

1ª Zona 2ª Zona Zona de Desobstrução 

2.1.4 0,0 0,0 13,0 

2.1.5 0,0 0,0 39,3 

2.1.6 0,0 0,0 33,1 

2.2.4 0,0 0,0 21,2 

2.5.1 0,0 0,0 27,0 

2.7 0,0 0,0 14,0 

 

O Quadro 6.12.31 sintetiza, por alternativa, a área de servidão afectada relativa à Base 

Aérea nº 5 de Monte Real, de acordo com o zonamento previsto para o Lote. 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
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Quadro 6.12.31 - Área afectada pela servidão relativa à Base Aérea nº 5 de Monte Real, por 

alternativa 

Área de Servidão (ha) 
Alternativa 

1ª Zona 2ª Zona Zona de Desobstrução 

Sub-troço 2 

NA 0,0 0,0 85,4 

NB 0,0 0,0 79,3 

NC 0,0 0,0 86,3 

ND 0,0 0,0 80,3 

NE 0,0 0,0 21,2 

NF 0,0 0,0 21,2 

 

 

IMPACTE 1 
 
Identificação 
 

Interferência com a superfície de desobstrução da Base Aérea nº 5 de Monte Real 

 

Descrição/Previsão 
 

Considerando o disposto no Decreto-Lei nº 41793, são previstos impactes sobre a área de 

servidão relativa à superfície de desobstrução, causados pelas alternativas NA, NB, NC, ND, 

NE e NF. 

 

Avaliação 
 

Trata-se de um impacte de natureza negativa, de magnitude reduzida, de incidência directa, 

com uma duração permanente, de ocorrência certa, com uma dimensão espacial local, 

sendo irreversível. 

 

O impacte é globalmente classificado como negativo pouco significativo, pelas mesmas 

razões apontadas no Impacte 2 do sub-troço Sul. 

 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
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6.12.3.3.10 Telecomunicações 

 

Os corredores de implantação dos eixos/sub-eixos ferroviários em análise interferem, de 

acordo com a informação disponibilizada pela ANACOM, com dois feixes hertzianos com 

servidão radioeléctrica (Feixe Hertziano Serra de Candeeiros-Monte do Facho e Monte do 

Facho-Serra da Boa Viagem e Feixe Hertziano Montejunto-Pedra Altar e Monte Gordo-Serra 

de Candeeiros). 

 

Seguindo a metodologia adoptada no capítulo de caracterização da situação de referência, 

são identificados, descritos e avaliados os impactes provocados pelas interferências dos 

diversos eixos/sub-eixos do Lote em estudo com as servidões radioeléctricas, neste caso 

num corredor de 80 m, considerando: 

 

- O número de vezes que a servidão é intersectada pelos vários eixos/sub-eixos e, 

posteriormente, por alternativas; 

- A respectiva área afectada, de acordo com a faixa de servidão regulamentada na 

legislação em vigor; 

- A informação adicional disponibilizada pela ANACOM relativa às interferências 

registadas com as áreas sujeitas à servidão. 

 

Trata-se de impactes que ocorrerão a partir da fase de construção e que se prolongarão na 

fase de exploração. 

 

O Quadro 6.12.32 sintetiza o número de vezes que a servidão radioeléctrica é intersectada e 

a área afectada (ha) por cada um dos eixos/sub-eixos considerados. 

 
Quadro 6.12.32 - Intersecções e área de servidão afectada relativa a servidões radioeléctricas por 

cada um dos eixos/sub-eixos considerados 

Eixo / sub-eixo Intersecções (nº) Área de Servidão (ha) 

1.1.3 2 3,1 

1.2.2 2 6,4 

2.1.5 1 1,4 

2.2.3 1 2,2 

2.3.2 1 1,7 

 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
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O Quadro 6.12.33 sintetiza o número de vezes que a servidão é intersectada e a área 

afectada (ha) por cada uma das alternativas em análise, de acordo com o zonamento 

previsto para o Lote. 

 
Quadro 6.12.33 - Intersecções e área afectada relativa a servidões radioeléctricas, por alternativa 

Alternativas Intersecções (nº) Área de Servidão (ha) 

Sub-troço Sul  

SA 2 3,1 

SB 2 6,4 

SC 2 3,1 

SD 2 6,4 

SE 2 3,1 

SF 2 6,4 

Sub-troço Norte 

NA 1 1,4 

NB 1 1,4 

NC 1 1,4 

ND 1 1,4 

NE 1 2,2 

NF 1 1,7 

 

 
6.12.3.3.10.1 Sub-troço Sul  

 

IMPACTE 1 
 
Identificação 
 

Interferência com feixe hertziano de Montejunto-Pedra Altar e Monte Gordo-Serra de 

Candeeiros, com servidão radioeléctrica 

 
Descrição/Previsão 
 

De acordo com o enquadramento legislativo em vigor, designadamente no que se refere à 

largura da zona de desobstrução prevista no Decreto-Lei nº 597/73, de 7 de Novembro, são 

previstos impactes sobre este feixe hertziano, causados pelas alternativas SA, SB, SC, SD, 

SE e SF  



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
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Avaliação 
 

Trata-se de um impacte de natureza negativa, de magnitude reduzida, de incidência directa, 

com uma duração permanente, de ocorrência incerta, com uma dimensão espacial regional, 

sendo irreversível. 

 

O impacte é globalmente classificado como negativo pouco significativo.  

 

A interferência das alternativas sobre a área de servidão regulamentada é bastante 

reduzida, oscilando entre os 3,1 ha e os 6,4 ha. Mas mais importante, de acordo com as 

informações da ANACOM, não é expectável que a implementação das alternativas em 

análise possa provocar interferências ou perturbações radioeléctricas relativamente a este 

feixes hertziano, tendo em consideração a diferença significativa entre as cotas dos seus 

emissores-receptores e as cotas do terreno onde se inscreve o traçado da ligação 

ferroviária. 

 

 
6.12.3.3.10.2 Sub-troço Norte  

 

IMPACTE 1 
 

Identificação 
 

Interferência com feixe hertziano da Serra de Candeeiros-Monte do Facho e Monte do 

Facho-Serra da Boa Viagem, com servidão radioeléctrica 

 

Descrição/Previsão 
 

De acordo com o enquadramento legislativo em vigor, designadamente no que se refere à 

largura da zona de desobstrução prevista no Decreto-Lei nº 597/73, de 7 de Novembro, são 

previstos impactes sobre o feixe hertziano enunciado, causados pelas alternativas NA, NB, 

NC, ND, NE e NF. 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
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Avaliação 
 

Trata-se de um impacte de natureza negativa, de magnitude reduzida, de incidência directa, 

com uma duração permanente, de ocorrência incerta, com uma dimensão espacial regional, 

sendo irreversível. 

 

O impacte é globalmente classificado como negativo pouco significativo.  

 

A interferência das alternativas (uma vez para todas as alternativas do sub-troço Norte) 

sobre a área de servidão regulamentada é bastante reduzida. Também para esta área de 

servidão, considerando as informações disponibilizadas pela ANACOM, não se prevê que a 

implementação das alternativas enunciadas possa provocar interferências ou perturbações 

radioeléctricas com este feixes hertziano, pelas mesmas razões apontadas no impacte 

anterior. 

 

 

6.12.3.4 Síntese de Impactes 

 

A matriz seguinte sintetiza os impactes identificados relativos ao descritor ordenamento do 

território. Para além da sua identificação, da acção ou acções causadora(s) e respectiva 

localização, os impactes são classificados de acordo com os parâmetros previamente 

definidos, já referidos. 

 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
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Quadro 6.12.34 - Matriz síntese de impactes - Ordenamento do Território 
A
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Impacte Acção ou acções causadora(s) Localização 
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Sub-troço Sul 

Interferência com instrumento de 

ordenamento sectorial de incidência 

territorial (PSIT) 

Interferência com espaços florestais 

no território do PROFR 

Sub-eixo 1.1.2 

Sub-eixo 1.1.3 

Sub-eixo 1.1.4 

CONST / EXPL - ●● DIR PER C L IRREV -- -- 

Interferência com instrumento de 

ordenamento sectorial de incidência 

territorial (PSIT) 

Interferência com freguesias 

propostas no PROFO para 

instalação de Zonas de Intervenção 

Florestal 

Sub-eixo 1.1.2 

Sub-eixo 1.1.4 
CONST / EXPL - ● DIR PER C L IRREV - - 

Interferência com instrumento de 

ordenamento sectorial de incidência 

territorial (PSIT) 

Interferência com freguesias 

propostas no PROFR para 

instalação de Zonas de Intervenção 

Florestal 

Sub-eixo 1.1.3  

Sub-eixo 1.1.4 
CONST / EXPL - ● DIR PER C L IRREV - - 

Interferência com instrumento de 

ordenamento territorial municipal 

(PDM) 

Interferência com espaço 

classificado como RAN 

Sub-eixo 1.1.2 

Sub-eixo 1.1.3 

Sub-eixo 1.1.4 

CONST / EXPL - ● DIR PER C R IRREV - - 

Interferência com instrumento de 

ordenamento territorial municipal 

(PDM) 

Interferência com espaço 

classificado como REN 

Sub-eixo 1.1.2 

Sub-eixo 1.1.3  

Sub-eixo 1.1.4 

CONST / EXPL - ●● DIR PER C R IRREV -- - 

Interferência com instrumento de 

ordenamento territorial municipal 

(PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço agrícola 

(solo rural) nos Regulamentos e nas 

Cartas de Ordenamento dos PDM 

de Alenquer, de Azambuja, de Rio 

Maior e de Alcobaça 

Sub-eixo 1.1.3  

Sub-eixo 1.1.4 
CONST / EXPL - ●● DIR PER C R IRREV -- -- 

Interferência com instrumento de 

ordenamento territorial municipal 

(PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço agrícola 

(solo rural) nos Regulamentos e nas 

Cartas de Ordenamento dos PDM 

de Azambuja e de Alenquer 

Sub-eixo 1.1.2 CONST / EXPL - ● DIR PER C R IRREV - - 

SA 

Interferência com instrumento de 

ordenamento territorial municipal 

(PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço florestal 

(solo rural) nos Regulamentos e nas 

Cartas de Ordenamento dos PDM 

de Alenquer, de Azambuja, de Rio 

Maior e de Alcobaça 

Sub-eixo 1.1.3  

Sub-eixo 1.1.4 
CONST / EXPL - ●●● DIR PER C R IRREV --- --- 
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Interferência com instrumento de 

ordenamento territorial municipal 

(PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço florestal 

(solo rural) nos Regulamentos e nas 

Cartas de Ordenamento dos PDM 

de Azambuja e de Alenquer 

Sub-eixo 1.1.2 CONST / EXPL - ● DIR PER C R IRREV - - 

Interferência com instrumento de 

ordenamento territorial municipal 

(PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço industrial 

(solo urbano) no Regulamento e na 

Carta de Ordenamento do PDM de 

Alcobaça 

Sub-eixo 1.1.4 CONST / EXPL - ●●● DIR PER I L IRREV --- --- 

Interferência com instrumento de 

ordenamento territorial municipal 

(PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço industrial 

proposto (solo urbano) nos 

Regulamentos e nas Cartas de 

Ordenamento dos PDM de 

Azambuja e de Alcobaça 

Sub-eixo 1.1.2  

Sub-eixo 1.1.3 

Sub-eixo 1.1.4  

CONST / EXPL - ●● DIR PER C L IRREV -- -- 

Interferência com instrumento de 

ordenamento territorial municipal 

(PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço 

urbanizável (solo urbano) no 

Regulamento e na Carta de 

Ordenamento do PDM de Alcobaça 

Sub-eixo 1.1.4 CONST / EXPL - ● DIR PER C L IRREV - - 

Interferência com instrumento de 

ordenamento territorial municipal 

(PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço urbano 

(solo urbano) no Regulamento e nas 

Carta de Ordenamento do PDM de 

Alcobaça 

Sub-eixo 1.1.4 CONST / EXPL - ●●● DIR PER C L IRREV --- --- 

SA 

Interferência com instrumento de 

ordenamento territorial municipal 

(PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço urbano 

(solo urbano) nos Regulamentos e 

nas Cartas de Ordenamentos dos 

PDM de Azambuja, de Caldas da 

Rainha e de Alcobaça 

Sub-eixo 1.1.4  

Sub-eixo 1.2.2 
CONST / EXPL - ●●● DIR PER C R IRREV --- --- 
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Impacte Acção ou acções causadora(s) Localização 
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Interferência com instrumento de 

ordenamento territorial municipal 

(PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço 

verde/natural (solo rural) nos 

Regulamentos e nas Cartas de 

Ordenamento dos PDM de 

Azambuja e de Rio Maior 

Sub-eixo 1.1.3  

Sub-eixo 1.1.4 
CONST / EXPL -- ●● DIR PER C L IRREV -- -- 

Interferência com instrumento de 

ordenamento territorial municipal 

(PDM) 

Interferência com território 

classificado como indústria 

extractiva (solo rural) no 

Regulamento e na Carta de 

Ordenamento do PDM de Rio Maior 

Sub-eixo 1.1.3 CONST / EXPL - ●● DIR PER C L IRREV -- -- 

Interferência com instrumento de 

ordenamento territorial regional 

(PROT) 

Interferência com espaço florestal 

no norte do concelho de Azambuja 
Sub-eixo 1.1.3 CONST / EXPL - ● DIR PER C L IRREV - - 

Interferência com instrumento de 

ordenamento territorial regional 

(PROT) 

Interferência com o triângulo 

Azambuja-Ota-Carregado 
Sub-eixo 1.1.2 EXPL + ●● DIR PER P R IRREV ++ ++ 

Interferência com instrumento de 

ordenamento territorial regional 

(PROT) 

Interferência com Rede Ecológica 

Metropolitana (REM) , no norte do 

concelho de Azambuja 

Sub-eixo 1.1.2  

Sub-eixo 1.1.3 
CONST / EXPL - ●● DIR PER C L IRREV -- -- 

Interferência com servidão da rede de 

energia de muito alta tensão 

Interferência com linhas de energia 

de muito alta tensão (Rede Nacional 

de Transporte – RNT), de 150 kV, 

220 kV e 400kV, sujeitas a servidão 

Sub-eixo 1.1.3  

Sub-eixo 1.1.4 
CONST / EXPL - ●● DIR PER C R IRREV -- - 

Interferência com servidão da rede de 

gasoduto 

Interferência com a rede de 

gasoduto sujeita a servidão 

Sub-eixo 1.1.2  

Sub-eixo 1.1.3  

Sub-eixo 1.1.4 

CONST / EXPL - ● DIR PER C R IRREV -- - 

SA 

Interferência com servidão do 

Domínio Público Hídrico 

Interferência com linhas de água 

não navegáveis nem flutuáveis e 

respectivas margens, enquadradas 

no domínio público hídrico sujeitas a 

servidão 

Sub-eixo 1.1.2 

Sub-eixo 1.1.3 

Sub-eixo 1.1.4 

CONST / EXPL - ●● DIR PER C L IRREV -- -- 
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Interferência com servidão militar e de 

navegação aérea 

Interferência com a 2ª zona de 

protecção do Centro de Formação 

Militar e Técnica da Força Aérea da 

Ota (Base Militar da Força Aérea nº 

2) 

Sub-eixo 1.1.2 CONST / EXPL - ● DIR PER C L IRREV - - 

Interferência com servidão militar e de 

navegação aérea 

Interferência com a superfície de 

desobstrução do Centro de 

Formação Militar e Técnica da força 

Aérea da Ota (Base Militar da Força 

Aérea nº 2) 

Sub-eixo 1.1.2 CONST / EXPL - ● DIR PER C L IRREV - - 

Interferência com servidão rádio-

eléctrica 

Interferência com feixe hertziano de 

Montejunto-Pedra Altar e Monte 

Gordo-Serra de Candeeiros, com 

servidão radioeléctrica 

Sub-eixo 1.1.3 CONST / EXPL - ● DIR PER I R IRREV - - 

SA 

Interferência com servidão relativa a 

actividades de prospecção, pesquisa 

e exploração de recursos geológicos 

Interferência com actividades de 

prospecção, pesquisa e exploração 

de pedreiras activas com 

licenciamento em vigor 

Sub-eixo 1.1.3 CONST / EXPL - ●● DIR PER C L IRREV -- -- 

Interferência com área sujeita a 

Medidas Preventivas 

Interferência com área classificada 

como Zona 1A no Decreto-Lei nº 31-

A/99 de Agosto 

Sub-eixo 1.2.1 CONST / EXPL - ●● DIR PER C L IRREV -- -- 

Interferência com área sujeita a 

Medidas Preventivas 

Interferência com área classificada 

como Zona 4A no Decreto-Lei nº 31-

A/99 de Agosto 

Sub-eixo 1.2.1 CONST / EXPL - ●● DIR PER C L IRREV -- -- 

Interferência com instrumento de 

ordenamento sectorial de incidência 

territorial (PSIT) 

Interferência com espaços florestais 

no território do PROFO 

Sub-eixo 1.1.4 

Sub-eixo 1.2.1  

Sub-eixo 1.2.2  

CONST / EXPL - ●● DIR PER C L IRREV -- -- 

Interferência com instrumento de 

ordenamento sectorial de incidência 

territorial (PSIT) 

Interferência com espaços florestais 

no território do PROFR 

Sub-eixo 1.1.4 

Sub-eixo 1.2.1  

Sub-eixo 1.2.2 

CONST / EXPL - ●● DIR PER C L IRREV -- -- 

SB 

Interferência com instrumento de 

ordenamento sectorial de incidência 

territorial (PSIT) 

Interferência com espaços florestais 

no território do PROFR 

Sub-eixo 1.1.4 

Sub-eixo 1.2.1  

Sub-eixo 1.2.2 

CONST / EXPL - ●● DIR PER C L IRREV -- -- 
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Interferência com instrumento de 

ordenamento sectorial de incidência 

territorial (PSIT) 

Interferência com freguesias 

propostas no PROFO para 

instalação de Zonas de Intervenção 

Florestal 

Sub-eixo 1.1.4 

Sub-eixo 1.2.1  

Sub-eixo 1.2.2 

CONST / EXPL - ● DIR PER C L IRREV - - 

Interferência com instrumento de 

ordenamento sectorial de incidência 

territorial (PSIT) 

Interferência com freguesias 

propostas no PROFR para 

instalação de Zonas de Intervenção 

Florestal 

Sub-eixo 1.1.4 

Sub-eixo 1.2.1  

Sub-eixo 1.2.2 

CONST / EXPL - ● DIR PER C L IRREV - - 

Interferência com instrumento de 

ordenamento territorial municipal 

(PDM) 

Interferência com espaço 

classificado como RAN 

Sub-eixo 1.1.4 

Sub-eixo 1.2.1  

Sub-eixo 1.2.2 

CONST / EXPL - ● DIR PER C R IRREV - - 

Interferência com instrumento de 

ordenamento territorial municipal 

(PDM) 

Interferência com espaço 

classificado como REN 

Sub-eixo 1.1.4 

Sub-eixo 1.2.1  

Sub-eixo 1.2.2 

CONST / EXPL - ●● DIR PER C R IRREV -- - 

Interferência com instrumento de 

ordenamento territorial municipal 

(PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço agrícola 

(solo rural) nos Regulamentos e nas 

Cartas de Ordenamento dos PDM 

de Alenquer, de Azambuja, de Rio 

Maior, de Alcobaça e das Caldas da 

Rainha 

Sub-eixo 1.1.4 

Sub-eixo 1.2.2 
CONST / EXPL - ●● DIR PER C R IRREV -- -- 

Interferência com instrumento de 

ordenamento territorial municipal 

(PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço agrícola 

(solo rural) nos Regulamentos e nas 

Cartas de Ordenamento dos PDM 

de Azambuja e de Alenquer 

Sub-eixo 1.2.1 CONST / EXPL - ● DIR PER C R IRREV - - 

SB 

Interferência com instrumento de 

ordenamento territorial municipal 

(PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço florestal 

(solo rural) nos Regulamentos e nas 

Cartas de Ordenamento dos PDM 

de Alenquer, de Azambuja, de Rio 

Maior, de Alcobaça, do Cadaval e 

das Caldas da Rainha 

Sub-eixo 1.1.4  

Sub-eixo 1.2.2 
CONST / EXPL - ●● DIR PER C R IRREV -- -- 
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Interferência com instrumento de 

ordenamento territorial municipal 

(PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço florestal 

(solo rural) nos Regulamentos e nas 

Cartas de Ordenamento dos PDM 

de Azambuja e de Alenquer 

Sub-eixo 1.2.1 CONST / EXPL - ● DIR PER C R IRREV - - 

Interferência com instrumento de 

ordenamento territorial municipal 

(PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço industrial 

(solo urbano) no Regulamento e na 

Carta de Ordenamento do PDM de 

Alcobaça 

Sub-eixo 1.1.4 CONST / EXPL - ●●● DIR PER I L IRREV --- --- 

Interferência com instrumento de 

ordenamento territorial municipal 

(PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço industrial 

proposto (solo urbano) nos 

Regulamentos e nas Cartas de 

Ordenamento dos PDM de 

Azambuja e de Alcobaça 

Sub-eixo 1.1.4 

Sub-eixo 1.2.1  

Sub-eixo 1.2.2 

CONST / EXPL - ●●● DIR PER C L IRREV --- --- 

Interferência com instrumento de 

ordenamento territorial municipal 

(PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço 

urbanizável (solo urbano) no 

Regulamento e na Carta de 

Ordenamento do PDM de Alcobaça 

Sub-eixo 1.1.4 CONST / EXPL - ● DIR PER C L IRREV - - 

Interferência com instrumento de 

ordenamento territorial municipal 

(PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço urbano 

(solo urbano) no Regulamento e nas 

Carta de Ordenamento do PDM de 

Alcobaça 

Sub-eixo 1.1.4 CONST / EXPL - ●●● DIR PER C L IRREV --- --- 

Interferência com instrumento de 

ordenamento territorial municipal 

(PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço 

verde/natural (solo rural) nos 

Regulamentos e nas Cartas de 

Ordenamento dos PDM de 

Azambuja e de Rio Maior 

Sub-eixo 1.1.4  

Sub-eixo 1.2.2 
CONST / EXPL -- ●● DIR PER C L IRREV -- -- 

SB 

Interferência com instrumento de 

ordenamento territorial regional 

(PROT) 

Interferência com o triângulo 

Azambuja-Ota-Carregado 
Sub-eixo 1.2.1 EXPL + ●● DIR PER P R IRREV ++ ++ 
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Interferência com instrumento de 

ordenamento territorial regional 

(PROT) 

Interferência com Rede Ecológica 

Metropolitana (REM) , no norte do 

concelho de Azambuja 

Sub-eixo 1.2.1  

Sub-eixo 1.2.2 
CONST / EXPL - ●● DIR PER C L IRREV -- -- 

Interferência com servidão da rede de 

energia de muito alta tensão 

Interferência com linhas de energia 

de muito alta tensão (Rede Nacional 

de Transporte – RNT), de 150 kV, 

220 kV e 400kV, sujeitas a servidão 

Sub-eixo 1.1.4  

Sub-eixo 1.2.2 
CONST / EXPL - ●● DIR PER C R IRREV -- - 

Interferência com servidão da rede de 

gasoduto 

Interferência com a rede de 

gasoduto sujeita a servidão 

Sub-eixo 1.1.4 

Sub-eixo 1.2.1  

Sub-eixo 1.2.2 

CONST / EXPL - ● DIR PER C R IRREV -- - 

Interferência com servidão do 

Domínio Público Hídrico 

Interferência com linhas de água 

não navegáveis nem flutuáveis e 

respectivas margens, enquadradas 

no domínio público hídrico sujeitas a 

servidão 

Sub-eixo 1.2.1 

Sub-eixo 1.2.2 

Sub-eixo 1.1.4 

CONST / EXPL - ●● DIR PER C L IRREV -- -- 

Interferência com servidão militar e de 

navegação aérea 

Interferência com a 2ª zona de 

protecção do Centro de Formação 

Militar e Técnica da Força Aérea da 

Ota (Base Militar da Força Aérea nº 

2) 

Sub-eixo 1.2.1 CONST / EXPL - ● DIR PER C L IRREV - - 

Interferência com servidão militar e de 

navegação aérea 

Interferência com a superfície de 

desobstrução do Centro de 

Formação Militar e Técnica da força 

Aérea da Ota (Base Militar da Força 

Aérea nº 2) 

Sub-eixo 1.2.1 CONST / EXPL - ● DIR PER C L IRREV - - 

Interferência com servidão rádio-

eléctrica 

Interferência com feixe hertziano de 

Montejunto-Pedra Altar e Monte 

Gordo-Serra de Candeeiros, com 

servidão radioeléctrica 

Sub-eixo 1.2.2 CONST / EXPL - ● DIR PER I R IRREV - - 

SB 

Interferência com servidão relativa a 

actividades de prospecção, pesquisa 

e exploração de recursos geológicos 

Interferência com actividades de 

prospecção, pesquisa e exploração 

de pedreiras activas com 

licenciamento em vigor 

Sub-eixo 1.1.3 CONST / EXPL - ● DIR PER C L IRREV - - 
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Interferência com área sujeita a 

Medidas Preventivas 

Interferência com área classificada 

como Zona 1A no Decreto-Lei nº 31-

A/99 de Agosto 

Sub-eixo 1.1.2 CONST / EXPL - ●● DIR PER C L IRREV -- -- 

Interferência com área sujeita a 

Medidas Preventivas 

Interferência com área classificada 

como Zona 4A no Decreto-Lei nº 31-

A/99 de Agosto 

Sub-eixo 1.1.2 CONST / EXPL - ●● DIR PER C L IRREV -- -- 

Interferência com instrumento de 

ordenamento sectorial de incidência 

territorial (PSIT) 

Interferência com espaços florestais 

no território do PROFO 

Sub-eixo 1.1.2  

Sub-eixo 1.1.3  

Sub-eixo 1.3.1  

CONST / EXPL - ●● DIR PER C L IRREV -- -- 

Interferência com instrumento de 

ordenamento sectorial de incidência 

territorial (PSIT) 

Interferência com espaços florestais 

no território do PROFR 

Sub-eixo 1.1.2  

Sub-eixo 1.1.3  

Sub-eixo 1.3.1 

CONST / EXPL - ●● DIR PER C L IRREV -- -- 

Interferência com instrumento de 

ordenamento sectorial de incidência 

territorial (PSIT) 

Interferência com espaços florestais 

no território do PROFR 

Sub-eixo 1.1.2  

Sub-eixo 1.1.3  

Sub-eixo 1.3.1 

CONST / EXPL - ●● DIR PER C L IRREV -- -- 

Interferência com instrumento de 

ordenamento sectorial de incidência 

territorial (PSIT) 

Interferência com espaços florestais 

sujeitos a elaboração de Plano de 

Gestão Florestal (PGF) identificados 

na proposta de Regulamento do 

PROFO 

Sub-eixo 1.3.2 CONST / EXPL - ●● DIR PER C L IRREV -- -- 

Interferência com instrumento de 

ordenamento sectorial de incidência 

territorial (PSIT) 

Interferência com freguesias 

propostas no PROFO para 

instalação de Zonas de Intervenção 

Florestal 

Sub-eixo 1.1.2   

Sub-eixo 1.3.1  

Sub-eixo 1.3.2 

CONST / EXPL - ● DIR PER C L IRREV - - 

Interferência com instrumento de 

ordenamento sectorial de incidência 

territorial (PSIT) 

Interferência com freguesias 

propostas no PROFR para 

instalação de Zonas de Intervenção 

Florestal 

Sub-eixo 1.1.3  

Sub-eixo 1.3.1  
CONST / EXPL - ● DIR PER C L IRREV - - 

SC 

Interferência com instrumento de 

ordenamento territorial especial 

(PEOT) 

Interferência com território 

classificado como áreas sociais no 

Regulamento, no Plano e na Carta 

de Ordenamento do PNSAC 

Sub-eixo 1.3.1  

Sub-eixo 1.3.2 
CONST / EXPL - ● DIR PER C L IRREV - - 
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Interferência com instrumento de 

ordenamento territorial especial 

(PEOT) 

Interferência com território 

classificado como espaço agrícola 

no Regulamento, no Plano e na 

Carta de Ordenamento do PNSAC 

Sub-eixo 1.3.1  

Sub-eixo 1.3.2 
CONST / EXPL - ● DIR PER C L IRREV - - 

Interferência com instrumento de 

ordenamento territorial especial 

(PEOT) 

Interferência com território 

classificado como espaço de 

conservação da natureza no 

Regulamento, no Plano e na Carta 

de Ordenamento do PNSAC 

Sub-eixo 1.3.2 CONST / EXPL - ● DIR PER C L IRREV - - 

Interferência com instrumento de 

ordenamento territorial municipal 

(PDM) 

Interferência com espaço 

classificado como RAN 

Sub-eixo 1.1.2  

Sub-eixo 1.1.3  

Sub-eixo 1.3.1  

CONST / EXPL - ● DIR PER C R IRREV - - 

Interferência com instrumento de 

ordenamento territorial municipal 

(PDM) 

Interferência com espaço 

classificado como REN 

Sub-eixo 1.1.2  

Sub-eixo 1.1.3  

Sub-eixo 1.3.1 

CONST / EXPL - ●● DIR PER C R IRREV -- - 

Interferência com instrumento de 

ordenamento territorial municipal 

(PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço agrícola 

(solo rural) nos Regulamentos e nas 

Cartas de Ordenamento dos PDM 

de Alenquer, de Azambuja, de Rio 

Maior e de Alcobaça 

Sub-eixo 1.1.3  

Sub-eixo 1.3.1  

Sub-eixo 1.3.2 

CONST / EXPL - ●● DIR PER C R IRREV -- -- 

Interferência com instrumento de 

ordenamento territorial municipal 

(PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço agrícola 

(solo rural) nos Regulamentos e nas 

Cartas de Ordenamento dos PDM 

de Azambuja e de Alenquer 

Sub-eixo 1.1.2 CONST / EXPL - ● DIR PER C R IRREV - - 

SC 

Interferência com instrumento de 

ordenamento territorial municipal 

(PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço florestal 

(solo rural) nos Regulamentos e nas 

Cartas de Ordenamento dos PDM 

de Alenquer, de Azambuja, de Rio 

Maior e de Alcobaça 

Sub-eixo 1.1.3  

Sub-eixo 1.3.1 
CONST / EXPL - ●●● DIR PER C R IRREV --- --- 
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Interferência com instrumento de 

ordenamento territorial municipal 

(PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço florestal 

(solo rural) nos Regulamentos e nas 

Cartas de Ordenamento dos PDM 

de Azambuja e de Alenquer 

Sub-eixo 1.1.2 CONST / EXPL - ● DIR PER C R IRREV - - 

Interferência com instrumento de 

ordenamento territorial municipal 

(PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço industrial 

proposto (solo urbano) nos 

Regulamentos e nas Cartas de 

Ordenamento dos PDM de 

Azambuja e de Alcobaça 

Sub-eixo 1.1.2  

Sub-eixo 1.1.3 
CONST / EXPL - ●● DIR PER C L IRREV -- -- 

Interferência com instrumento de 

ordenamento territorial municipal 

(PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço urbano 

(solo urbano) no Regulamento e na 

Carta de Ordenamento do PDM de 

Alcobaça 

Sub-eixo 1.3.1  

Sub-eixo 1.3.2 
CONST / EXPL - ●● DIR PER C L IRREV -- -- 

Interferência com instrumento de 

ordenamento territorial municipal 

(PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço 

verde/natural (solo rural) nos 

Regulamentos e nas Cartas de 

Ordenamento dos PDM de 

Azambuja e de Rio Maior 

Sub-eixo 1.1.3  

Sub-eixo 1.3.1 
CONST / EXPL -- ●● DIR PER C L IRREV -- -- 

Interferência com instrumento de 

ordenamento territorial municipal 

(PDM) 

Interferência com território 

classificado como indústria 

extractiva (solo rural) no 

Regulamento e na Carta de 

Ordenamento do PDM de Rio Maior 

Sub-eixo 1.1.3 CONST / EXPL - ●● DIR PER C L IRREV -- -- 

Interferência com instrumento de 

ordenamento territorial regional 

(PROT) 

Interferência com espaço florestal 

no norte do concelho de Azambuja 
Sub-eixo 1.1.3 CONST / EXPL - ● DIR PER C L IRREV - - 

Interferência com instrumento de 

ordenamento territorial regional 

(PROT) 

Interferência com o triângulo 

Azambuja-Ota-Carregado 
Sub-eixo 1.1.2 EXPL + ●● DIR PER P R IRREV ++ ++ 

SC 

Interferência com instrumento de 

ordenamento territorial regional 

(PROT) 

Interferência com Rede Ecológica 

Metropolitana (REM), no norte do 

concelho de Azambuja 

Sub-eixo 1.1.2  

Sub-eixo 1.1.3 
CONST / EXPL - ●● DIR PER C L IRREV -- -- 
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Interferência com servidão da rede de 

energia de muito alta tensão 

Interferência com linhas de energia 

de muito alta tensão (Rede Nacional 

de Transporte – RNT), de 150 kV, 

220 kV e 400kV, sujeitas a servidão 

Sub-eixo 1.1.3  

Sub-eixo 1.3.1  

Sub-eixo 1.3.2 

CONST / EXPL - ●● DIR PER C R IRREV -- - 

Interferência com servidão da rede de 

gasoduto 

Interferência com a rede de 

gasoduto sujeita a servidão 

Sub-eixo 1.1.2  

Sub-eixo 1.1.3  

Sub-eixo 1.3.1  

CONST / EXPL - ● DIR PER C R IRREV -- - 

Interferência com servidão do 

Domínio Público Hídrico 

Interferência com linhas de água 

não navegáveis nem flutuáveis e 

respectivas margens, enquadradas 

no domínio público hídrico sujeitas a 

servidão 

Sub-eixo 1.1.2 

Sub-eixo 1.1.3 

Sub-eixo 1.3.1 

Sub-eixo 1.3.2 

CONST / EXPL - ●● DIR PER C L IRREV -- -- 

Interferência com servidão militar e de 

navegação aérea 

Interferência com a 2ª zona de 

protecção do Centro de Formação 

Militar e Técnica da Força Aérea da 

Ota (Base Militar da Força Aérea nº 

2) 

Sub-eixo 1.1.2 CONST / EXPL - ● DIR PER C L IRREV - - 

Interferência com servidão militar e de 

navegação aérea 

Interferência com a superfície de 

desobstrução do Centro de 

Formação Militar e Técnica da força 

Aérea da Ota (Base Militar da Força 

Aérea nº 2) 

Sub-eixo 1.1.2 CONST / EXPL - ● DIR PER C L IRREV - - 

Interferência com servidão rádio-

eléctrica 

Interferência com feixe hertziano de 

Montejunto-Pedra Altar e Monte 

Gordo-Serra de Candeeiros, com 

servidão radioeléctrica 

Sub-eixo 1.1.3 CONST / EXPL - ● DIR PER I R IRREV - - 

Interferência com servidão relativa a 

sítios propostos da lista nacional de 

sítios da Rede Natura 2000 

Interferência com Rede Natura 2000 

de Serra Aire e Candeeiros sujeita a 

servidão 

Sub-eixo 1.3.1  

Sub-eixo 1.3.2 
CONST / EXPL - ●● DIR PER C L IRREV -- -- 

SC 

Interferência com servidão relativa a 

actividades de prospecção, pesquisa 

e exploração de recursos geológicos 

Interferência com actividades de 

prospecção, pesquisa e exploração 

de pedreiras activas com 

licenciamento em vigor 

Sub-eixo 1.1.3 CONST / EXPL - ●● DIR PER C L IRREV -- -- 
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Interferência com área sujeita a 

Medidas Preventivas 

Interferência com área classificada 

como Zona 1A no Decreto-Lei nº 31-

A/99 de Agosto 

Sub-eixo 1.2.1 CONST / EXPL - ●● DIR PER C L IRREV -- -- 

Interferência com área sujeita a 

Medidas Preventivas 

Interferência com área classificada 

como Zona 4A no Decreto-Lei nº 31-

A/99 de Agosto 

Sub-eixo 1.2.1 CONST / EXPL - ●● DIR PER C L IRREV -- -- 

Interferência com instrumento de 

ordenamento sectorial de incidência 

territorial (PSIT) 

Interferência com espaços florestais 

no território do PROFO 

Sub-eixo 1.2.1  

Sub-eixo 1.2.2  

Sub-eixo 1.3.1  

CONST / EXPL - ●● DIR PER C L IRREV -- -- 

Interferência com instrumento de 

ordenamento sectorial de incidência 

territorial (PSIT) 

Interferência com espaços florestais 

no território do PROFR 

Sub-eixo 1.2.1  

Sub-eixo 1.2.2  

Sub-eixo 1.3.1  

CONST / EXPL - ●● DIR PER C L IRREV -- -- 

Interferência com instrumento de 

ordenamento sectorial de incidência 

territorial (PSIT) 

Interferência com espaços florestais 

no território do PROFR 

Sub-eixo 1.2.1  

Sub-eixo 1.2.2  

Sub-eixo 1.3.1  

CONST / EXPL - ●● DIR PER C L IRREV -- -- 

Interferência com instrumento de 

ordenamento sectorial de incidência 

territorial (PSIT) 

Interferência com espaços florestais 

sujeitos a elaboração de Plano de 

Gestão Florestal (PGF) identificados 

na proposta de Regulamento do 

PROFO 

Sub-eixo 1.3.2 CONST / EXPL - ●● DIR PER C L IRREV -- -- 

Interferência com instrumento de 

ordenamento sectorial de incidência 

territorial (PSIT) 

Interferência com freguesias 

propostas no PROFO para 

instalação de Zonas de Intervenção 

Florestal 

Sub-eixo 1.2.1  

Sub-eixo 1.2.2  

Sub-eixo 1.3.1  

Sub-eixo 1.3.2 

CONST / EXPL - ● DIR PER C L IRREV - - 

Interferência com instrumento de 

ordenamento sectorial de incidência 

territorial (PSIT) 

Interferência com freguesias 

propostas no PROFR para 

instalação de Zonas de Intervenção 

Florestal 

Sub-eixo 1.2.2  

Sub-eixo 1.3.1  
CONST / EXPL - ● DIR PER C L IRREV - - 

SD 

Interferência com instrumento de 

ordenamento territorial especial 

(PEOT) 

Interferência com território 

classificado como áreas sociais no 

Regulamento, no Plano e na Carta 

de Ordenamento do PNSAC 

Sub-eixo 1.3.1  

Sub-eixo 1.3.2 
CONST / EXPL - ● DIR PER C L IRREV - - 
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Interferência com instrumento de 

ordenamento territorial especial 

(PEOT) 

Interferência com território 

classificado como espaço agrícola 

no Regulamento, no Plano e na 

Carta de Ordenamento do PNSAC 

Sub-eixo 1.3.1  

Sub-eixo 1.3.2 
CONST / EXPL - ● DIR PER C L IRREV - - 

Interferência com instrumento de 

ordenamento territorial especial 

(PEOT) 

Interferência com território 

classificado como espaço de 

conservação da natureza no 

Regulamento, no Plano e na Carta 

de Ordenamento do PNSAC 

Sub-eixo 1.3.2 CONST / EXPL - ● DIR PER C L IRREV - - 

Interferência com instrumento de 

ordenamento territorial municipal 

(PDM) 

Interferência com espaço 

classificado como RAN 

Sub-eixo 1.2.1  

Sub-eixo 1.2.2  

Sub-eixo 1.3.1  

CONST / EXPL - ● DIR PER C R IRREV - - 

Interferência com instrumento de 

ordenamento territorial municipal 

(PDM) 

Interferência com espaço 

classificado como REN 

Sub-eixo 1.2.1  

Sub-eixo 1.2.2  

Sub-eixo 1.3.1  

CONST / EXPL - ●● DIR PER C R IRREV -- - 

Interferência com instrumento de 

ordenamento territorial municipal 

(PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço agrícola 

(solo rural) nos Regulamentos e nas 

Cartas de Ordenamento dos PDM 

de Alenquer, de Azambuja, de Rio 

Maior, de Alcobaça e das Caldas da 

Rainha 

Sub-eixo 1.2.2  

Sub-eixo 1.3.1  

Sub-eixo 1.3.2 

CONST / EXPL - ●● DIR PER C R IRREV -- -- 

Interferência com instrumento de 

ordenamento territorial municipal 

(PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço agrícola 

(solo rural) nos Regulamentos e nas 

Cartas de Ordenamento dos PDM 

de Azambuja e de Alenquer 

Sub-eixo 1.2.1 CONST / EXPL - ● DIR PER C R IRREV - - 

SD 

Interferência com instrumento de 

ordenamento territorial municipal 

(PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço florestal 

(solo rural) nos Regulamentos e nas 

Cartas de Ordenamento dos PDM 

de Alenquer, de Azambuja, de Rio 

Maior, de Alcobaça, do Cadaval e 

das Caldas da Rainha 

Sub-eixo 1.2.2  

Sub-eixo 1.3.1 
CONST / EXPL - ●● DIR PER C R IRREV -- -- 
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Interferência com instrumento de 

ordenamento territorial municipal 

(PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço florestal 

(solo rural) nos Regulamentos e nas 

Cartas de Ordenamento dos PDM 

de Azambuja e de Alenquer 

Sub-eixo 1.2.1 CONST / EXPL - ● DIR PER C R IRREV - - 

Interferência com instrumento de 

ordenamento territorial municipal 

(PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço industrial 

proposto (solo urbano) nos 

Regulamentos e nas Cartas de 

Ordenamento dos PDM de 

Azambuja e de Alcobaça 

Sub-eixo 1.2.1  

Sub-eixo 1.2.2 
CONST / EXPL - ●●● DIR PER C L IRREV --- --- 

Interferência com instrumento de 

ordenamento territorial municipal 

(PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço urbano 

(solo urbano) nos Regulamentos e 

nas Cartas de Ordenamentos dos 

PDM de Azambuja, de Caldas da 

Rainha e de Alcobaça 

Sub-eixo 1.2.2  

Sub-eixo 1.3.1  

Sub-eixo 1.3.2 

CONST / EXPL - ●● DIR PER C R IRREV -- -- 

Interferência com instrumento de 

ordenamento territorial municipal 

(PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço 

verde/natural (solo rural) nos 

Regulamentos e nas Cartas de 

Ordenamento dos PDM de 

Azambuja e de Rio Maior 

Sub-eixo 1.2.2  

Sub-eixo 1.3.1 
CONST / EXPL -- ●● DIR PER C L IRREV -- -- 

Interferência com instrumento de 

ordenamento territorial regional 

(PROT) 

Interferência com o triângulo 

Azambuja-Ota-Carregado 
Sub-eixo 1.2.1 EXPL + ●● DIR PER P R IRREV ++ ++ 

Interferência com instrumento de 

ordenamento territorial regional 

(PROT) 

Interferência com Rede Ecológica 

Metropolitana (REM) , no norte do 

concelho de Azambuja 

Sub-eixo 1.2.1  

Sub-eixo 1.2.2 
CONST / EXPL - ●● DIR PER C L IRREV -- -- 

Interferência com servidão da rede de 

energia de muito alta tensão 

Interferência com linhas de energia 

de muito alta tensão (Rede Nacional 

de Transporte – RNT), de 150 kV, 

220 kV e 400kV, sujeitas a servidão  

Sub-eixo 1.2.2  

Sub-eixo 1.3.1  

Sub-eixo 1.3.2 

CONST / EXPL - ●● DIR PER C R IRREV -- -- 

SD 

Interferência com servidão da rede de 

gasoduto 

Interferência com a rede de 

gasoduto sujeita a servidão 

Sub-eixo 1.2.1  

Sub-eixo 1.2.2  

Sub-eixo 1.3.1  

CONST / EXPL - ● DIR PER C R IRREV -- - 
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Interferência com servidão do 

Domínio Público Hídrico 

Interferência com linhas de água 

não navegáveis nem flutuáveis e 

respectivas margens, enquadradas 

no domínio público hídrico sujeitas a 

servidão 

Sub-eixo 1.2.1 

Sub-eixo 1.2.2 

Sub-eixo 1.3.1 

Sub-eixo 1.3.2 

CONST / EXPL - ●● DIR PER C L IRREV -- -- 

Interferência com servidão militar e de 

navegação aérea 

Interferência com a 2ª zona de 

protecção do Centro de Formação 

Militar e Técnica da Força Aérea da 

Ota (Base Militar da Força Aérea nº 

2) 

Sub-eixo 1.2.1 CONST / EXPL - ● DIR PER C L IRREV - - 

Interferência com servidão militar e de 

navegação aérea 

Interferência com a superfície de 

desobstrução do Centro de 

Formação Militar e Técnica da força 

Aérea da Ota (Base Militar da Força 

Aérea nº 2) 

Sub-eixo 1.2.1 CONST / EXPL - ● DIR PER C L IRREV - - 

Interferência com servidão rádio-

eléctrica 

Interferência com feixe hertziano de 

Montejunto-Pedra Altar e Monte 

Gordo-Serra de Candeeiros, com 

servidão radioeléctrica 

Sub-eixo 1.2.2 CONST / EXPL - ● DIR PER   R IRREV - - 

Interferência com servidão relativa a 

sítios propostos da lista nacional de 

sítios da Rede Natura 2000 

Interferência com Rede Natura 2000 

de Serra Aire e Candeeiros sujeita a 

servidão 

Sub-eixo 1.3.1  

Sub-eixo 1.3.2 
CONST / EXPL - ●● DIR PER C L IRREV -- -- 

SD 

Interferência com servidão relativa a 

actividades de prospecção, pesquisa 

e exploração de recursos geológicos 

Interferência com actividades de 

prospecção, pesquisa e exploração 

de pedreiras activas com 

licenciamento em vigor 

Sub-eixo 1.1.3 CONST / EXPL - ● DIR PER C L IRREV - - 

Interferência com área sujeita a 

Medidas Preventivas 

Interferência com área classificada 

como Zona 1A no Decreto-Lei nº 31-

A/99 de Agosto 

Sub-eixo 1.1.2 CONST / EXPL - ●● DIR PER C L IRREV -- -- 

Interferência com área sujeita a 

Medidas Preventivas 

Interferência com área classificada 

como Zona 4A no Decreto-Lei nº 31-

A/99 de Agosto 

Sub-eixo 1.1.2 CONST / EXPL - ●● DIR PER C L IRREV -- -- SE 

Interferência com instrumento de 

ordenamento sectorial de incidência 

territorial (PSIT) 

Interferência com espaços florestais 

no território do PROFO 

Sub-eixo 1.1.2  

Sub-eixo 1.1.3  

Sub-eixo 1.3.1   

CONST / EXPL - ●● DIR PER C L IRREV -- -- 
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Interferência com instrumento de 

ordenamento sectorial de incidência 

territorial (PSIT) 

Interferência com espaços florestais 

no território do PROFR 

Sub-eixo 1.1.2  

Sub-eixo 1.1.3  

Sub-eixo 1.3.1   

CONST / EXPL - ●● DIR PER C L IRREV -- -- 

Interferência com instrumento de 

ordenamento sectorial de incidência 

territorial (PSIT) 

Interferência com espaços florestais 

no território do PROFR 

Sub-eixo 1.1.2  

Sub-eixo 1.1.3  

Sub-eixo 1.3.1   

CONST / EXPL - ●● DIR PER C L IRREV -- -- 

Interferência com instrumento de 

ordenamento sectorial de incidência 

territorial (PSIT) 

Interferência com espaços florestais 

sujeitos a elaboração de Plano de 

Gestão Florestal (PGF) identificados 

na proposta de Regulamento do 

PROFO 

Eixo 1.5 CONST / EXPL - ●● DIR PER C L IRREV -- -- 

Interferência com instrumento de 

ordenamento sectorial de incidência 

territorial (PSIT) 

Interferência com freguesias 

propostas no PROFO para 

instalação de Zonas de Intervenção 

Florestal 

Sub-eixo 1.1.2   

Sub-eixo 1.3.1  

Eixo 1.5  

CONST / EXPL - ● DIR PER C L IRREV - - 

Interferência com instrumento de 

ordenamento sectorial de incidência 

territorial (PSIT) 

Interferência com freguesias 

propostas no PROFR para 

instalação de Zonas de Intervenção 

Florestal 

Sub-eixo 1.1.3  

Sub-eixo 1.3.1   
CONST / EXPL - ● DIR PER C L IRREV - - 

Interferência com instrumento de 

ordenamento territorial especial 

(PEOT) 

Interferência com território 

classificado como áreas sociais no 

Regulamento, no Plano e na Carta 

de Ordenamento do PNSAC 

Sub-eixo 1.3.1  

Eixo 1.5 
CONST / EXPL - ● DIR PER C L IRREV - - 

Interferência com instrumento de 

ordenamento territorial especial 

(PEOT) 

Interferência com território 

classificado como espaço agrícola 

no Regulamento, no Plano e na 

Carta de Ordenamento do PNSAC 

Sub-eixo 1.3.1  

Eixo 1.5 
CONST / EXPL - ● DIR PER C L IRREV - - 

Interferência com instrumento de 

ordenamento territorial especial 

(PEOT) 

Interferência com território 

classificado como espaço de 

conservação da natureza no 

Regulamento, no Plano e na Carta 

de Ordenamento do PNSAC 

Eixo 1.5 CONST / EXPL - ● DIR PER C L IRREV - - 

SE 

Interferência com instrumento de 

ordenamento territorial municipal 

(PDM) 

Interferência com espaço 

classificado como RAN 

Sub-eixo 1.1.2  

Sub-eixo 1.1.3  

Sub-eixo 1.3.1  

Eixo 1.5  

CONST / EXPL - ● DIR PER C R IRREV - - 
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Interferência com instrumento de 

ordenamento territorial municipal 

(PDM) 

Interferência com espaço 

classificado como REN 

Sub-eixo 1.1.2  

Sub-eixo 1.1.3  

Sub-eixo 1.3.1   

CONST / EXPL - ●● DIR PER C R IRREV -- - 

Interferência com instrumento de 

ordenamento territorial municipal 

(PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço agrícola 

(solo rural) nos Regulamentos e nas 

Cartas de Ordenamento dos PDM 

de Alenquer, de Azambuja, de Rio 

Maior e de Alcobaça 

Sub-eixo 1.1.3  

Sub-eixo 1.3.1  

Eixo 1.5 

CONST / EXPL - ●● DIR PER C R IRREV -- -- 

Interferência com instrumento de 

ordenamento territorial municipal 

(PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço agrícola 

(solo rural) nos Regulamentos e nas 

Cartas de Ordenamento dos PDM 

de Azambuja e de Alenquer 

Sub-eixo 1.1.2 CONST / EXPL - ● DIR PER C R IRREV - - 

Interferência com instrumento de 

ordenamento territorial municipal 

(PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço florestal 

(solo rural) nos Regulamentos e nas 

Cartas de Ordenamento dos PDM 

de Alenquer, de Azambuja, de Rio 

Maior e de Alcobaça 

Sub-eixo 1.1.3  

Sub-eixo 1.3.1 
CONST / EXPL - ●●● DIR PER C R IRREV --- --- 

Interferência com instrumento de 

ordenamento territorial municipal 

(PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço florestal 

(solo rural) nos Regulamentos e nas 

Cartas de Ordenamento dos PDM 

de Azambuja e de Alenquer 

Sub-eixo 1.1.2 CONST / EXPL - ● DIR PER C R IRREV - - 

SE 

Interferência com instrumento de 

ordenamento territorial municipal 

(PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço industrial 

proposto (solo urbano) nos 

Regulamentos e nas Cartas de 

Ordenamento dos PDM de 

Azambuja e de Alcobaça 

Sub-eixo 1.1.2  

Sub-eixo 1.1.3 
CONST / EXPL - ●● DIR PER C L IRREV -- -- 
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Interferência com instrumento de 

ordenamento territorial municipal 

(PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço industrial 

proposto (solo urbano) nos 

Regulamentos e nas Cartas de 

Ordenamento dos PDM de 

Azambuja e de Alcobaça 

Sub-eixo 1.2.1  

Sub-eixo 1.2.2 
CONST / EXPL - ●●● DIR PER C L IRREV --- --- 

Interferência com instrumento de 

ordenamento territorial municipal 

(PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço urbano 

(solo urbano) no Regulamento e na 

Carta de Ordenamento do PDM de 

Alcobaça 

Sub-eixo 1.3.1  

Eixo 1.5 
CONST / EXPL - ●● DIR PER C L IRREV -- -- 

Interferência com instrumento de 

ordenamento territorial municipal 

(PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço 

verde/natural (solo rural) nos 

Regulamentos e nas Cartas de 

Ordenamento dos PDM de 

Azambuja e de Rio Maior 

Sub-eixo 1.1.3  

Sub-eixo 1.3.1 
CONST / EXPL -- ●● DIR PER C L IRREV -- -- 

Interferência com instrumento de 

ordenamento territorial municipal 

(PDM) 

Interferência com território 

classificado como indústria 

extractiva (solo rural) no 

Regulamento e na Carta de 

Ordenamento do PDM de Rio Maior 

Sub-eixo 1.1.3 CONST / EXPL - ●● DIR PER C L IRREV -- -- 

Interferência com instrumento de 

ordenamento territorial regional 

(PROT) 

Interferência com espaço florestal 

no norte do concelho de Azambuja 
Sub-eixo 1.1.3 CONST / EXPL - ● DIR PER C L IRREV - - 

Interferência com instrumento de 

ordenamento territorial regional 

(PROT) 

Interferência com o triângulo 

Azambuja-Ota-Carregado 
Sub-eixo 1.1.2 EXPL + ●● DIR PER P R IRREV ++ ++ 

Interferência com instrumento de 

ordenamento territorial regional 

(PROT) 

Interferência com Rede Ecológica 

Metropolitana (REM) , no norte do 

concelho de Azambuja 

Sub-eixo 1.1.2  

Sub-eixo 1.1.3 
CONST / EXPL - ●● DIR PER C L IRREV -- -- 

SE 

Interferência com servidão da rede de 

energia de muito alta tensão 

Interferência com linhas de energia 

de muito alta tensão (Rede Nacional 

de Transporte – RNT), de 150 kV, 

220 kV e 400kV, sujeitas a servidão  

Sub-eixo 1.1.3  

Sub-eixo 1.3.1  

Eixo 1.5 

CONST / EXPL - ●● DIR PER C R IRREV -- - 
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Interferência com servidão da rede de 

gasoduto 

Interferência com a rede de 

gasoduto sujeita a servidão 

Sub-eixo 1.1.2  

Sub-eixo 1.1.3  

Sub-eixo 1.3.1  

Eixo 1.5  

CONST / EXPL - ● DIR PER C R IRREV -- - 

Interferência com servidão do 

Domínio Público Hídrico 

Interferência com linhas de água 

não navegáveis nem flutuáveis e 

respectivas margens, enquadradas 

no domínio público hídrico sujeitas a 

servidão 

Sub-eixo 1.1.2 

Sub-eixo 1.1.3 

Sub-eixo 1.3.1 

Eixo 1.5 

CONST / EXPL - ●● DIR PER C L IRREV -- -- 

Interferência com servidão militar e de 

navegação aérea 

Interferência com a 2ª zona de 

protecção do Centro de Formação 

Militar e Técnica da Força Aérea da 

Ota (Base Militar da Força Aérea nº 

2) 

Sub-eixo 1.1.2 CONST / EXPL - ● DIR PER C L IRREV - - 

Interferência com servidão militar e de 

navegação aérea 

Interferência com a superfície de 

desobstrução do Centro de 

Formação Militar e Técnica da força 

Aérea da Ota (Base Militar da Força 

Aérea nº 2) 

Sub-eixo 1.1.2 CONST / EXPL - ● DIR PER C L IRREV - - 

Interferência com servidão rádio-

eléctrica 

Interferência com feixe hertziano de 

Montejunto-Pedra Altar e Monte 

Gordo-Serra de Candeeiros, com 

servidão radioeléctrica 

Sub-eixo 1.1.3 CONST / EXPL - ● DIR PER I R IRREV - - 

Interferência com servidão relativa a 

sítios propostos da lista nacional de 

sítios da Rede Natura 2000 

Interferência com Rede Natura 2000 

de Serra Aire e Candeeiros sujeita a 

servidão 

Sub-eixo 1.3.1  

Eixo 1.5 
CONST / EXPL - ●● DIR PER C L IRREV -- -- 

SE 

Interferência com servidão relativa a 

actividades de prospecção, pesquisa 

e exploração de recursos geológicos 

Interferência com actividades de 

prospecção, pesquisa e exploração 

de pedreiras activas com 

licenciamento em vigor 

Sub-eixo 1.1.3 CONST / EXPL - ●● DIR PER C L IRREV -- -- 

Interferência com área sujeita a 

Medidas Preventivas 

Interferência com área classificada 

como Zona 1A no Decreto-Lei nº 31-

A/99 de Agosto 

Sub-eixo 1.2.1 CONST / EXPL - ●● DIR PER C L IRREV -- -- 

SF 

Interferência com área sujeita a 

Medidas Preventivas 

Interferência com área classificada 

como Zona 4A no Decreto-Lei nº 31-

A/99 de Agosto 

Sub-eixo 1.2.1 CONST / EXPL - ●● DIR PER C L IRREV -- -- 
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Interferência com instrumento de 

ordenamento sectorial de incidência 

territorial (PSIT) 

Interferência com espaços florestais 

no território do PROFO 

Sub-eixo 1.2.1  

Sub-eixo 1.2.2  

Sub-eixo 1.3.1  

CONST / EXPL - ●● DIR PER C L IRREV -- -- 

Interferência com instrumento de 

ordenamento sectorial de incidência 

territorial (PSIT) 

Interferência com espaços florestais 

no território do PROFR 

Sub-eixo 1.2.1  

Sub-eixo 1.2.2  

Sub-eixo 1.3.1  

CONST / EXPL - ●● DIR PER C L IRREV -- -- 

Interferência com instrumento de 

ordenamento sectorial de incidência 

territorial (PSIT) 

Interferência com espaços florestais 

no território do PROFR 

Sub-eixo 1.2.1  

Sub-eixo 1.2.2  

Sub-eixo 1.3.1  

CONST / EXPL - ●● DIR PER C L IRREV -- -- 

Interferência com instrumento de 

ordenamento sectorial de incidência 

territorial (PSIT) 

Interferência com espaços florestais 

sujeitos a elaboração de Plano de 

Gestão Florestal (PGF) identificados 

na proposta de Regulamento do 

PROFO 

Eixo 1.5 CONST / EXPL - ●● DIR PER C L IRREV -- -- 

Interferência com instrumento de 

ordenamento sectorial de incidência 

territorial (PSIT) 

Interferência com freguesias 

propostas no PROFO para 

instalação de Zonas de Intervenção 

Florestal 

Sub-eixo 1.2.1  

Sub-eixo 1.2.2  

Sub-eixo 1.3.1Eixo 1.5  

CONST / EXPL - ● DIR PER C L IRREV - - 

Interferência com instrumento de 

ordenamento sectorial de incidência 

territorial (PSIT) 

Interferência com freguesias 

propostas no PROFR para 

instalação de Zonas de Intervenção 

Florestal 

Sub-eixo 1.2.2  

Sub-eixo 1.3.1  
CONST / EXPL - ● DIR PER C L IRREV - - 

Interferência com instrumento de 

ordenamento territorial especial 

(PEOT) 

Interferência com território 

classificado como áreas sociais no 

Regulamento, no Plano e na Carta 

de Ordenamento do PNSAC 

Sub-eixo 1.3.1  

Eixo 1.5 
CONST / EXPL - ● DIR PER C L IRREV - - 

Interferência com instrumento de 

ordenamento territorial especial 

(PEOT) 

Interferência com território 

classificado como espaço agrícola 

no Regulamento, no Plano e na 

Carta de Ordenamento do PNSAC 

Sub-eixo 1.3.1  

Eixo 1.5 
CONST / EXPL - ● DIR PER C L IRREV - - 

SF 

Interferência com instrumento de 

ordenamento territorial especial 

(PEOT) 

Interferência com território 

classificado como espaço de 

conservação da natureza no 

Regulamento, no Plano e na Carta 

de Ordenamento do PNSAC 

Eixo 1.5 CONST / EXPL - ● DIR PER C L IRREV - - 
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Interferência com instrumento de 

ordenamento territorial municipal 

(PDM) 

Interferência com espaço 

classificado como RAN 

Sub-eixo 1.2.1  

Sub-eixo 1.2.2  

Sub-eixo 1.3.1 

Eixo 1.5  

CONST / EXPL - ● DIR PER C R IRREV - - 

Interferência com instrumento de 

ordenamento territorial municipal 

(PDM) 

Interferência com espaço 

classificado como REN 

Sub-eixo 1.2.1  

Sub-eixo 1.2.2  

Sub-eixo 1.3.1  

CONST / EXPL - ●● DIR PER C R IRREV -- - 

Interferência com instrumento de 

ordenamento territorial municipal 

(PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço agrícola 

(solo rural) nos Regulamentos e nas 

Cartas de Ordenamento dos PDM 

de Alenquer, de Azambuja, de Rio 

Maior, de Alcobaça e das Caldas da 

Rainha 

Sub-eixo 1.2.2  

Sub-eixo 1.3.1  

Sub-eixo 1.3.2 

CONST / EXPL - ●● DIR PER C R IRREV -- -- 

Interferência com instrumento de 

ordenamento territorial municipal 

(PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço agrícola 

(solo rural) nos Regulamentos e nas 

Cartas de Ordenamento dos PDM 

de Azambuja e de Alenquer 

Sub-eixo 1.2.1 CONST / EXPL - ● DIR PER C R IRREV - - 

Interferência com instrumento de 

ordenamento territorial municipal 

(PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço florestal 

(solo rural) nos Regulamentos e nas 

Cartas de Ordenamento dos PDM 

de Alenquer, de Azambuja, de Rio 

Maior, de Alcobaça, do Cadaval e 

das Caldas da Rainha 

Sub-eixo 1.2.2  

Sub-eixo 1.3.1 
CONST / EXPL - ●● DIR PER C R IRREV -- -- 

Interferência com instrumento de 

ordenamento territorial municipal 

(PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço florestal 

(solo rural) nos Regulamentos e nas 

Cartas de Ordenamento dos PDM 

de Azambuja e de Alenquer 

Sub-eixo 1.2.1 CONST / EXPL - ● DIR PER C R IRREV - - 

SF 

Interferência com instrumento de 

ordenamento territorial municipal 

(PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço industrial 

proposto (solo urbano) no 

Regulamento e na Carta de 

Ordenamento do PDM de Azambuja 

Sub-65 

eixo 1.2.1  

Sub-eixo 1.2.2 

CONST / EXPL - ●●● DIR PER C L IRREV --- --- 
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Interferência com instrumento de 

ordenamento territorial municipal 

(PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço urbano 

(solo urbano) nos Regulamentos e 

nas Cartas de Ordenamentos dos 

PDM de Azambuja, de Caldas da 

Rainha e de Alcobaça 

Sub-eixo 1.2.2  

Sub-eixo 1.3.1  

Eixo 1.5 

CONST / EXPL - ●● DIR PER C R IRREV -- -- 

Interferência com instrumento de 

ordenamento territorial municipal 

(PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço 

verde/natural (solo rural) nos 

Regulamentos e nas Cartas de 

Ordenamento dos PDM de 

Azambuja e de Rio Maior 

Sub-eixo 1.2.2  

Sub-eixo 1.3.1 
CONST / EXPL -- ●● DIR PER C L IRREV -- -- 

Interferência com instrumento de 

ordenamento territorial regional 

(PROT) 

Interferência com o triângulo 

Azambuja-Ota-Carregado 
Sub-eixo 1.2.1 EXPL + ●● DIR PER P R IRREV ++ ++ 

Interferência com instrumento de 

ordenamento territorial regional 

(PROT) 

Interferência com Rede Ecológica 

Metropolitana (REM) , no norte do 

concelho de Azambuja 

Sub-eixo 1.2.1  

Sub-eixo 1.2.2 
CONST / EXPL - ●● DIR PER C L IRREV -- -- 

Interferência com servidão da rede de 

energia de muito alta tensão 

Interferência com linhas de energia 

de muito alta tensão (Rede Nacional 

de Transporte – RNT), de 150 kV, 

220 kV e 400kV, sujeitas a servidão  

Sub-eixo 1.2.2  

Sub-eixo 1.3.1  

Eixo 1.5 

CONST / EXPL - ●● DIR PER C R IRREV -- - 

Interferência com servidão da rede de 

gasoduto 

Interferência com a rede de 

gasoduto sujeita a servidão 

Sub-eixo 1.2.1  

Sub-eixo 1.2.2  

Sub-eixo 1.3.1 

Eixo 1.5  

CONST / EXPL - ● DIR PER C R IRREV -- - 

Interferência com servidão do 

Domínio Público Hídrico 

Interferência com linhas de água 

não navegáveis nem flutuáveis e 

respectivas margens, enquadradas 

no domínio público hídrico sujeitas a 

servidão 

Sub-eixo 1.2.1  

Sub-eixo 1.2.2  

Sub-eixo 1.3.1 

Eixo 1.5 

CONST / EXPL - ●● DIR PER C L IRREV -- -- 

SF 

Interferência com servidão militar e de 

navegação aérea 

Interferência com a 2ª zona de 

protecção do Centro de Formação 

Militar e Técnica da Força Aérea da 

Ota (Base Militar da Força Aérea nº 

2) 

Sub-eixo 1.2.1 CONST / EXPL - ● DIR PER C L IRREV - - 
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Interferência com servidão militar e de 

navegação aérea 

Interferência com a superfície de 

desobstrução do Centro de 

Formação Militar e Técnica da força 

Aérea da Ota (Base Militar da Força 

Aérea nº 2) 

Sub-eixo 1.2.1 CONST / EXPL - ● DIR PER C L IRREV - - 

Interferência com servidão rádio-

eléctrica 

Interferência com feixe hertziano de 

Montejunto-Pedra Altar e Monte 

Gordo-Serra de Candeeiros, com 

servidão radioeléctrica 

Sub-eixo 1.2.2 CONST / EXPL - ● DIR PER I R IRREV - - 

Interferência com servidão relativa a 

sítios propostos da lista nacional de 

sítios da Rede Natura 2000 

Interferência com Rede Natura 2000 

de Serra Aire e Candeeiros sujeita a 

servidão 

Sub-eixo 1.3.1  

Eixo 1.5 
CONST / EXPL - ●● DIR PER C L IRREV -- -- 

SF 

Interferência com servidão relativa a 

actividades de prospecção, pesquisa 

e exploração de recursos geológicos 

Interferência com actividades de 

prospecção, pesquisa e exploração 

de pedreiras activas com 

licenciamento em vigor 

Sub-eixo 1.1.3 CONST / EXPL - ● DIR PER C L IRREV - - 

Zona de Ligação entre os sub-troços Sul e Norte 

Interferência com instrumento de 

ordenamento sectorial de incidência 

territorial (PSIT) 

Interferência com freguesias 

propostas no PROFO para 

instalação de Zonas de Intervenção 

Florestal 

Sub-eixo 2.1.1  

Sub-eixo 2.1.2 
CONST / EXPL - ● DIR PER C L IRREV - - 

Interferência com instrumento de 

ordenamento territorial municipal 

(PDM) 

Interferência com espaço 

classificado como RAN 

Sub-eixo 2.1.1  

Sub-eixo 2.1.2 
CONST / EXPL - ● DIR PER C L IRREV - - 

Interferência com instrumento de 

ordenamento territorial municipal 

(PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço agrícola 

(solo rural) no Regulamento e na 

Carta de Ordenamento do PDM de 

Alcobaça  

Sub-eixo 2.1.1  

Sub-eixo 2.1.2 
CONST / EXPL - ● DIR PER C R IRREV - - 

Interferência com instrumento de 

ordenamento territorial municipal 

(PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço urbano 

(solo urbano) no Regulamento e na 

Carta de Ordenamento do PDM de 

Alcobaça 

Sub-eixo 2.1.1 CONST / EXPL - ● DIR PER C L IRREV - - 

LA 

Interferência com servidão da rede de 

gasoduto 

Interferência com a rede de 

gasoduto sujeita a servidão 
Sub-eixo 2.1.1  CONST / EXPL - ● DIR PER C R IRREV - - 
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LA 
Interferência com servidão do 

Domínio Público Hídrico 

Interferência com linhas de água 

não navegáveis nem flutuáveis e 

respectivas margens, enquadradas 

no domínio público hídrico sujeitas a 

servidão 

Sub-eixo 2.1.1  

Sub-eixo 2.1.2 
CONST / EXPL - ● DIR PER C L IRREV - - 

Interferência com instrumento de 

ordenamento sectorial de incidência 

territorial (PSIT) 

Interferência com espaços florestais 

sujeitos a elaboração de Plano de 

Gestão Florestal (PGF) identificados 

na proposta de Regulamento do 

PROFO 

Sub-eixo 2.8.1  

Sub-eixo 2.10 
CONST / EXPL - ●● DIR PER C L IRREV -- -- 

Interferência com instrumento de 

ordenamento sectorial de incidência 

territorial (PSIT) 

Interferência com freguesias 

propostas no PROFO para 

instalação de Zonas de Intervenção 

Florestal 

Sub-eixo 2.8.1  

Sub-eixo 2.10 
CONST / EXPL - ● DIR PER C L IRREV - - 

Interferência com instrumento de 

ordenamento territorial especial 

(PEOT) 

Interferência com território 

classificado como áreas sociais no 

Regulamento, no Plano e na Carta 

de Ordenamento do PNSAC 

Sub-eixo 2.8.1 CONST / EXPL - ● DIR PER C L IRREV - - 

Interferência com instrumento de 

ordenamento territorial especial 

(PEOT) 

Interferência com território 

classificado como espaço agrícola 

no Regulamento, no Plano e na 

Carta de Ordenamento do PNSAC 

Sub-eixo 2.8.1  

Eixo 2.10 
CONST / EXPL - ● DIR PER C L IRREV - - 

Interferência com instrumento de 

ordenamento territorial municipal 

(PDM) 

Interferência com espaço 

classificado como RAN  

Sub-eixo 2.8.1  

Sub-eixo 2.10 
CONST / EXPL - ● DIR PER C L IRREV - - 

Interferência com instrumento de 

ordenamento territorial municipal 

(PDM) 

Interferência com espaço 

classificado como REN 
 Sub-eixo 2.10 CONST / EXPL - ● DIR PER C R IRREV - - 

LB 

Interferência com instrumento de 

ordenamento territorial municipal 

(PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço agrícola 

(solo rural) no Regulamento e na 

Carta de Ordenamento do PDM de 

Alcobaça  

Sub-eixo 2.8.1  

Eixo 2.10 
CONST / EXPL - ● DIR PER C R IRREV - - 
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Interferência com instrumento de 

ordenamento territorial municipal 

(PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço 

urbanizável (solo urbano) no 

Regulamento e na Carta de 

Ordenamento do PDM de Alcobaça 

Eixo 2.10 CONST / EXPL - ● DIR PER C L IRREV - - 

Interferência com instrumento de 

ordenamento territorial municipal 

(PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço urbano 

(solo urbano) no Regulamento e na 

Carta de Ordenamento do PDM de 

Alcobaça 

Eixo 2.10 CONST / EXPL - ● DIR PER C L IRREV - - 

Interferência com servidão da rede de 

energia de muito alta tensão 

Interferência com linhas de energia 

de muito alta tensão (Rede Nacional 

de Transporte – RNT), sujeitas a 

servidão, na zona de Ligação entre 

os Sub-troços 1 e 2 

Sub-eixo 2.8.1 CONST / EXPL - ● DIR PER C R IRREV - - 

Interferência com servidão do 

Domínio Público Hídrico 

Interferência com linhas de água 

não navegáveis nem flutuáveis e 

respectivas margens, enquadradas 

no domínio público hídrico sujeitas a 

servidão 

Sub-eixo 2.8.1 

Eixo 2.10 
CONST / EXPL - ●● DIR PER C L IRREV -- -- 

LB 

Interferência com servidão relativa a 

sítios propostos da lista nacional de 

sítios da Rede Natura 2000 

Interferência com Rede Natura 2000 

de Serra Aire e Candeeiros sujeita a 

servidão 

Sub-eixo 2.8.1  

Eixo 2.10 
CONST / EXPL - ●● DIR PER C L IRREV -- -- 

Interferência com instrumento de 

ordenamento sectorial de incidência 

territorial (PSIT) 

Interferência com freguesias 

propostas no PROFO para 

instalação de Zonas de Intervenção 

Florestal 

Sub-eixo 2.2.1  

Sub-eixo 2.2.2 
CONST / EXPL - ● DIR PER C L IRREV - - 

Interferência com instrumento de 

ordenamento territorial municipal 

(PDM) 

Interferência com espaço 

classificado como REN 
 Sub-eixo 2.2.2 CONST / EXPL - ● DIR PER C R IRREV - - 

LC 

Interferência com instrumento de 

ordenamento territorial municipal 

(PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço agrícola 

(solo rural) no Regulamento e na 

Carta de Ordenamento do PDM de 

Alcobaça  

Sub-eixo 2.2.1  

Sub-eixo 2.2.2 
CONST / EXPL - ● DIR PER C R IRREV - - 
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Interferência com instrumento de 

ordenamento territorial municipal 

(PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço urbano 

(solo urbano) no Regulamento e na 

Carta de Ordenamento do PDM de 

Alcobaça 

Sub-eixo 2.2.1  

Sub-eixo 2.2.2 
CONST / EXPL - ● DIR PER C L IRREV - - 

Interferência com servidão da rede de 

gasoduto 

Interferência com a rede de 

gasoduto sujeita a servidão 
Sub-eixo 2.2.1  CONST / EXPL - ● DIR PER C R IRREV - - LC 

Interferência com servidão do 

Domínio Público Hídrico 

Interferência com linhas de água 

não navegáveis nem flutuáveis e 

respectivas margens, enquadradas 

no domínio público hídrico sujeitas a 

servidão 

Sub-eixo 2.2.1 

Sub-eixo 2.2.2 
CONST / EXPL - ● DIR PER C L IRREV - - 

Interferência com instrumento de 

ordenamento sectorial de incidência 

territorial (PSIT) 

Interferência com freguesias 

propostas no PROFO para 

instalação de Zonas de Intervenção 

Florestal 

Sub-eixo 2.2.1  

Sub-eixo 2.3.1 
CONST / EXPL - ● DIR PER C L IRREV - - 

Interferência com instrumento de 

ordenamento territorial municipal 

(PDM) 

Interferência com espaço 

classificado como RAN  

Sub-eixo 2.2.1  

Sub-eixo 2.3.1 
CONST / EXPL - ● DIR PER C L IRREV - - 

Interferência com instrumento de 

ordenamento territorial municipal 

(PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço agrícola 

(solo rural) no Regulamento e na 

Carta de Ordenamento do PDM de 

Alcobaça  

Sub-eixo 2.2.1  

Sub-eixo 2.3.1 
CONST / EXPL - ● DIR PER C R IRREV - - 

Interferência com instrumento de 

ordenamento territorial municipal 

(PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço urbano 

(solo urbano) no Regulamento e na 

Carta de Ordenamento do PDM de 

Alcobaça 

Sub-eixo 2.2.1  

Sub-eixo 2.3.1 
CONST / EXPL - ● DIR PER C L IRREV - - 

Interferência com servidão da rede de 

gasoduto 

Interferência com a rede de 

gasoduto sujeita a servidão 
Sub-eixo 2.2.1  CONST / EXPL - ● DIR PER C R IRREV - - 

LD 

Interferência com servidão do 

Domínio Público Hídrico 

Interferência com linhas de água 

não navegáveis nem flutuáveis e 

respectivas margens, enquadradas 

no domínio público hídrico sujeitas a 

servidão 

Sub-eixo 2.2.1 

Sub-eixo 2.3.1 
CONST / EXPL - ● DIR PER C R IRREV - - 
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Interferência com instrumento de 

ordenamento sectorial de incidência 

territorial (PSIT) 

Interferência com espaços florestais 

sujeitos a elaboração de Plano de 

Gestão Florestal (PGF) identificados 

na proposta de Regulamento do 

PROFO 

Sub-eixo 2.8.1  

Sub-eixo 2.8.2 
CONST / EXPL - ●● DIR PER C L IRREV -- -- 

Interferência com instrumento de 

ordenamento sectorial de incidência 

territorial (PSIT) 

Interferência com freguesias 

propostas no PROFO para 

instalação de Zonas de Intervenção 

Florestal 

Sub-eixo 2.8.1  

Sub-eixo 2.8.2 
CONST / EXPL - ● DIR PER C L IRREV - - 

Interferência com instrumento de 

ordenamento territorial especial 

(PEOT) 

Interferência com território 

classificado como áreas sociais no 

Regulamento, no Plano e na Carta 

de Ordenamento do PNSAC 

Sub-eixo 2.8.1 CONST / EXPL - ● DIR PER C L IRREV - - 

Interferência com instrumento de 

ordenamento territorial especial 

(PEOT) 

Interferência com território 

classificado como espaço agrícola 

no Regulamento, no Plano e na 

Carta de Ordenamento do PNSAC 

Sub-eixo 2.8.1  

Sub-eixo 2.8.2 
CONST / EXPL - ● DIR PER C L IRREV - - 

Interferência com instrumento de 

ordenamento territorial municipal 

(PDM) 

Interferência com espaço 

classificado como RAN  

Sub-eixo 2.8.1  

Sub-eixo 2.8.2 
CONST / EXPL - ● DIR PER C L IRREV - - 

Interferência com instrumento de 

ordenamento territorial municipal 

(PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço agrícola 

(solo rural) no Regulamento e na 

Carta de Ordenamento do PDM d 

Alcobaça 

Sub-eixo 2.8.1  

Sub-eixo 2.8.2 
CONST / EXPL - ● DIR PER C R IRREV - - 

Interferência com servidão da rede de 

energia de muito alta tensão 

Interferência com linhas de energia 

de muito alta tensão (Rede Nacional 

de Transporte – RNT), sujeitas a 

servidão 

Sub-eixo 2.8.1 CONST / EXPL - ● DIR PER C R IRREV - - 

LE 

Interferência com servidão do 

Domínio Público Hídrico 

Interferência com linhas de água 

não navegáveis nem flutuáveis e 

respectivas margens, enquadradas 

no domínio público hídrico sujeitas a 

servidão 

Sub-eixo 2.8.1  

Sub-eixo 2.8.2 
CONST / EXPL - ●● DIR PER C R IRREV -- -- 
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LE 

Interferência com servidão relativa a 

sítios propostos da lista nacional de 

sítios da Rede Natura 2000 

Interferência com Rede Natura 2000 

de Serra Aire e Candeeiros sujeita a 

servidão 

Sub-eixo 2.8.1  

Sub-eixo 2.8.2 
CONST / EXPL - ●● DIR PER C L IRREV -- -- 

Interferência com instrumento de 

ordenamento sectorial de incidência 

territorial (PSIT) 

Interferência com espaços florestais 

sujeitos a elaboração de Plano de 

Gestão Florestal (PGF) identificados 

na proposta de Regulamento do 

PROFO 

Sub-eixo 2.8.1  

Eixo 2.9 
CONST / EXPL - ●● DIR PER C L IRREV -- -- 

Interferência com instrumento de 

ordenamento sectorial de incidência 

territorial (PSIT) 

Interferência com freguesias 

propostas no PROFO para 

instalação de Zonas de Intervenção 

Florestal 

Sub-eixo 2.8.1  

Eixo 2.9 
CONST / EXPL - ● DIR PER C L IRREV - - 

Interferência com instrumento de 

ordenamento territorial especial 

(PEOT) 

Interferência com território 

classificado como áreas sociais no 

Regulamento, no Plano e na Carta 

de Ordenamento do PNSAC 

Sub-eixo 2.8.1 CONST / EXPL - ● DIR PER C L IRREV - - 

Interferência com instrumento de 

ordenamento territorial especial 

(PEOT) 

Interferência com território 

classificado como espaço agrícola 

no Regulamento, no Plano e na 

Carta de Ordenamento do PNSAC 

Sub-eixo 2.8.1  

Eixo 2.9 
CONST / EXPL - ● DIR PER C L IRREV - - 

Interferência com instrumento de 

ordenamento territorial municipal 

(PDM) 

Interferência com espaço 

classificado como RAN  

Sub-eixo 2.8.1  

Eixo 2.9 
CONST / EXPL - ● DIR PER C L IRREV - - 

Interferência com instrumento de 

ordenamento territorial municipal 

(PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço agrícola 

(solo rural) no Regulamento e na 

Carta de Ordenamento do PDM d 

Alcobaça  

Sub-eixo 2.8.1  

Eixo 2.9 
CONST / EXPL - ● DIR PER C R IRREV - - 

LF 

Interferência com instrumento de 

ordenamento territorial municipal 

(PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço urbano 

(solo urbano) no Regulamento e na 

Carta de Ordenamento do PDM de 

Alcobaça 

Eixo 2.9 CONST / EXPL - ● DIR PER C L IRREV - - 
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Interferência com servidão da rede de 

energia de muito alta tensão 

Interferência com linhas de energia 

de muito alta tensão (Rede Nacional 

de Transporte – RNT), sujeitas a 

servidão 

Sub-eixo 2.8.1 CONST / EXPL - ● DIR PER C R IRREV - - 

Interferência com servidão do 

Domínio Público Hídrico 

Interferência com linhas de água 

não navegáveis nem flutuáveis e 

respectivas margens, enquadradas 

no domínio público hídrico sujeitas a 

servidão 

Sub-eixo 2.8.1 

Eixo 2.9 
CONST / EXPL - ●● DIR PER C L IRREV -- -- 

LF 

Interferência com servidão relativa a 

sítios propostos da lista nacional de 

sítios da Rede Natura 2000 

Interferência com Rede Natura 2000 

de Serra Aire e Candeeiros sujeita a 

servidão 

Sub-eixo 2.8.1  

Eixo 2.9 
CONST / EXPL - ●● DIR PER C L IRREV -- -- 

Sub-troço Norte 

Interferência com instrumento de 

ordenamento sectorial de incidência 

territorial (PSIT) 

Interferência com espaços florestais 

no território do PROFCL 

Sub-eixo 2.1.3  

Sub-eixo 2.1.4  

Sub-eixo 2.1.5  

Sub-eixo 2.1.6  

Sub-eixo 2.4.2  

Sub-eixo 2.5.3  

Eixo 2.11 

CONST / EXPL - ●● DIR PER C R IRREV -- -- 

Interferência com instrumento de 

ordenamento sectorial de incidência 

territorial (PSIT) 

Interferência com espaços florestais 

no território do PROFO 

Sub-eixo 2.1.3  

Sub-eixo 2.1.4  

Sub-eixo 2.1.5  

Sub-eixo 2.1.6  

Sub-eixo 2.11  

Sub-eixo 2.4.2  

Sub-eixo 2.5.3 

CONST / EXPL - ●● DIR PER C L IRREV -- -- 

NA 

Interferência com instrumento de 

ordenamento sectorial de incidência 

territorial (PSIT) 

Interferência com espaços florestais 

sujeitos a elaboração de Plano de 

Gestão Florestal (PGF) identificados 

na proposta de Regulamento do 

PROFCL 

Sub-eixo 2.1.4  

Sub-eixo 2.1.6 
CONST / EXPL - ●● DIR PER C L IRREV -- -- 
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Interferência com instrumento de 

ordenamento sectorial de incidência 

territorial (PSIT) 

Interferência com freguesias 

propostas no PROFCL para 

instalação de Zonas de Intervenção 

Florestal 

Sub-eixo 2.1.3  

Sub-eixo 2.1.4  

Sub-eixo 2.1.5  

Sub-eixo 2.1.6  

Sub-eixo 2.4.2  

Sub-eixo 2.5.3  

Eixo 2.11 

CONST / EXPL - ● DIR PER C L IRREV - - 

Interferência com instrumento de 

ordenamento sectorial de incidência 

territorial (PSIT) 

Interferência com freguesias 

propostas no PROFO para 

instalação de Zonas de Intervenção 

Florestal 

Sub-eixo 2.1.3  

Sub-eixo 2.1.4      
CONST / EXPL - ● DIR PER C L IRREV - - 

Interferência com instrumento de 

ordenamento territorial municipal 

(PDM) 

Interferência com espaço 

classificado como RAN  

Sub-eixo 2.1.3  

Sub-eixo 2.1.4  

Sub-eixo 2.1.5  

Sub-eixo 2.1.6  

Sub-eixo 2.11  

Sub-eixo 2.4.2  

Sub-eixo 2.5.3 

CONST / EXPL - ● DIR PER C R IRREV - - 

Interferência com instrumento de 

ordenamento territorial municipal 

(PDM) 

Interferência com espaço 

classificado como REN 

Sub-eixo 2.1.3  

Sub-eixo 2.1.4  

Sub-eixo 2.1.5  

Sub-eixo 2.1.6  

Sub-eixo 2.11  

Sub-eixo 2.4.2  

Sub-eixo 2.5.3 

CONST / EXPL - ●● DIR PER C R IRREV -- - 

NA 

Interferência com instrumento de 

ordenamento territorial municipal 

(PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço agrícola 

(solo rural) nos Regulamentos e nas 

Cartas de Ordenamento dos PDM 

de Alcobaça, de Porto de Mós, da 

Marinha Grande, de Leiria e de 

Pombal 

Sub-eixo 2.1.3  

Sub-eixo 2.1.4  

Sub-eixo 2.1.5  

Sub-eixo 2.1.6  

Sub-eixo 2.4.2  

Sub-eixo 2.5.3  

Eixo 2.11 

CONST / EXPL - ●● DIR PER C R IRREV -- -- 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
 

 

 
LIGAÇÃO FERROVIÁRIA DE ALTA VELOCIDADE ENTRE LISBOA E PORTO. TROÇO ALENQUER / POMBAL – LOTE C1 

ESTUDO PRÉVIO – Volume 17 – Estudo de Impacte Ambiental – Relatório (Tomo 4/4) 
Doc N.º 02-EM-C00000000-00-RSTD001-0C – REVISÃO C – 30 de Março de 2007 

6.746 

A
lte

rn
at

iv
a 

Impacte Acção ou acções causadora(s) Localização 

Fa
se

 

N
at

ur
ez

a 

M
ag

ni
tu

de
 

In
ci

dê
nc

ia
 

D
ur

aç
ão

 

O
co

rr
ên

ci
a 

D
im

en
sã

o 
es

pa
ci

al
 

R
ev

er
si

bi
lid

ad
e 

Si
gn

ifi
ca

do
 s

em
 

m
ed

id
as

 m
iti

ga
do

ra
s 

Si
gn

ifi
ca

do
 c

om
 

m
ed

id
as

 m
iti

ga
do

ra
s 

Interferência com instrumento de 

ordenamento territorial municipal 

(PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço florestal 

(solo rural) no Regulamento e na 

Carta de Ordenamento do PDM de 

Leiria (Estação de Leiria) 

Sub-eixo 2.1.5 CONST / EXPL - ● DIR PER C L IRREV - - 

Interferência com instrumento de 

ordenamento territorial municipal 

(PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço florestal 

(solo rural) nos Regulamentos e nas 

Cartas de Ordenamento dos PDM 

de Alcobaça, de Porto de Mós, da 

Marinha Grande, de Leiria e de 

Pombal 

Sub-eixo 2.1.3  

Sub-eixo 2.1.4  

Sub-eixo 2.1.5  

Sub-eixo 2.1.6  

Sub-eixo 2.4.2  

Sub-eixo 2.5.3  

Eixo 2.11 

CONST / EXPL - ●● DIR PER C R IRREV -- -- 

Interferência com instrumento de 

ordenamento territorial municipal 

(PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço industrial 

(solo urbano) no Regulamento e na 

Carta de Ordenamento do PDM de 

Leiria 

Sub-eixo 2.1.6 CONST / EXPL - ● DIR PER C L IRREV - - 

Interferência com instrumento de 

ordenamento territorial municipal 

(PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço industrial 

proposto (solo urbano) no 

Regulamento e na Carta de 

Ordenamento do PDM de Leiria 

Sub-eixo 2.1.4  

Sub-eixo 2.1.5  

Sub-eixo 2.1.6 

CONST / EXPL - ●● DIR PER C L IRREV -- -- 

Interferência com instrumento de 

ordenamento territorial municipal 

(PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço 

urbanizável (solo urbano) no 

Regulamento e na Carta de 

Ordenamento do PDM de Alcobaça 

Sub-eixo 2.1.3 CONST / EXPL - ●●● DIR PER C R IRREV --- --- 

NA 

Interferência com instrumento de 

ordenamento territorial municipal 

(PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço urbano 

(solo urbano) nos Regulamentos e 

nas Cartas de Ordenamento dos 

PDM de Alcobaça, da Marinha 

Grande, de Leiria e de Pombal 

Sub-eixo 2.1.3  

Sub-eixo 2.1.4  

Sub-eixo 2.1.5  

Sub-eixo 2.1.6 

CONST / EXPL - ●●● DIR PER C R IRREV --- --- 
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Interferência com instrumento de 

ordenamento territorial municipal 

(PDM) 

Interferência com território 

classificado como indústria 

extractiva (solo rural) no 

Regulamento e na Carta de 

Ordenamento do PDM de Porto de 

Mós 

Sub-eixo 2.1.3 CONST / EXPL - ●●● DIR PER C L IRREV --- --- 

Interferência com instrumento de 

ordenamento territorial municipal 

(PDM) 

Localização da Estação de Leiria 

(Nascente ou Poente) 
Sub-eixo 2.1.5 EXPL + ●●● DIR PER C R IRREV +++ +++ 

Interferência com perímetros de 

protecção de captações de água 

destinada ao consumo humano 

Interferência com a Fonte da Saúde Sub-eixo 2.5.3 CONST / EXPL - ● DIR PER C L IRREV - - 

Interferência com servidão da rede de 

energia de muito alta tensão 

Interferência com linhas de energia 

de muito alta tensão (Rede Nacional 

de Transporte – RNT), de 220 kV e 

400 kV, sujeitas a servidão,   

Sub-eixo 2.1.3  

Sub-eixo 2.1.5 
CONST / EXPL - ● DIR PER C R IRREV - - 

Interferência com servidão da rede de 

gasoduto 

Interferência com a rede de 

gasoduto sujeita a servidão  

Sub-eixo 2.1.3  

Sub-eixo 2.1.4  

Sub-eixo 2.1.5  

Sub-eixo 2.1.6    

CONST / EXPL - ●● DIR PER C R IRREV -- - 

Interferência com servidão de Regime 

Florestal 

Interferência com a Mata Nacional 

do Casal da Lebre e com a Mata 

Nacional do Ravasco, áreas sujeitas 

a servidão de Regime Florestal 

Sub-eixo 2.1.4  

Sub-eixo 2.1.6 
CONST / EXPL - ●● DIR PER C R IRREV -- -- 

Interferência com servidão do 

Domínio Público Hídrico 

Interferência com linhas de água 

não navegáveis nem flutuáveis e 

respectivas margens, enquadradas 

no domínio público hídrico sujeitas a 

servidão 

Sub-eixo 2.1.3  

Sub-eixo 2.1.4  

Sub-eixo 2.1.5  

Sub-eixo 2.1.6  

Eixo 2.11  

Sub-eixo 2.4.2  

Sub-eixo 2.5.3A 

CONST / EXPL - ●● DIR PER C R IRREV -- -- 

NA 

Interferência com servidão militar e de 

navegação aérea 

Interferência com a superfície de 

desobstrução da Base Aérea nº 5 de 

Monte Real 

Sub-eixo 2.1.4  

Sub-eixo 2.1.5  

Sub-eixo 2.1.6    

CONST / EXPL - ● DIR PER C L IRREV - - 
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Interferência com servidão rádio-

eléctrica 

Interferência com feixe hertziano da 

Serra de Candeeiros-Monte do 

Facho e Monte do Facho-Serra da 

Boa Viagem, com servidão 

radioeléctrica 

Sub-eixo 2.1.5 CONST / EXPL - ● DIR PER I R IRREV - - 

Interferência com servidão relativa a 

actividades de prospecção, pesquisa 

e exploração de recursos geológicos 

Interferência com actividades de 

prospecção, pesquisa e exploração 

de pedreiras activas com 

licenciamento em vigor 

Sub-eixo 2.1.3 CONST / EXPL - ● DIR PER C L IRREV - - 

NA 

Interferência com servidão relativa a 

actividades de prospecção, pesquisa 

e exploração de recursos geológicos 

Interferência com áreas de reserva 

de recursos geológicos 

Sub-eixo 2.1.3  

Eixo 2.7 
CONST / EXPL - ●●● DIR PER C R IRREV --- --- 

Interferência com instrumento de 

ordenamento sectorial de incidência 

territorial (PSIT) 

Interferência com espaços florestais 

no território do PROFCL 

Sub-eixo 2.5.2  

Sub-eixo 2.5.3  

Sub-eixo 2.1.3  

Sub-eixo 2.1.4  

Sub-eixo 2.1.5  

Sub-eixo 2.5.1 

CONST / EXPL - ●● DIR PER C R IRREV -- -- 

Interferência com instrumento de 

ordenamento sectorial de incidência 

territorial (PSIT) 

Interferência com espaços florestais 

no território do PROFO 

Sub-eixo 2.1.3  

Sub-eixo 2.1.4  

Sub-eixo 2.1.5  

Sub-eixo 2.5.1  

Sub-eixo 2.5.2  

Sub-eixo 2.5.3 

CONST / EXPL - ●● DIR PER C L IRREV -- -- 

Interferência com instrumento de 

ordenamento sectorial de incidência 

territorial (PSIT) 

Interferência com espaços florestais 

sujeitos a elaboração de Plano de 

Gestão Florestal (PGF) identificados 

na proposta de Regulamento do 

PROFCL 

Sub-eixo 2.1.4  

Sub-eixo 2.5.1 
CONST / EXPL - ●● DIR PER C L IRREV -- -- 

NB 

Interferência com instrumento de 

ordenamento sectorial de incidência 

territorial (PSIT) 

Interferência com freguesias 

propostas no PROFCL para 

instalação de Zonas de Intervenção 

Florestal 

Sub-eixo 2.1.3  

Sub-eixo 2.1.4  

Sub-eixo 2.1.5  

Sub-eixo 2.5.1  

Sub-eixo 2.5.2  

Sub-eixo 2.5.3 

CONST / EXPL - ● DIR PER C L IRREV - - 
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Interferência com instrumento de 

ordenamento sectorial de incidência 

territorial (PSIT) 

Interferência com freguesias 

propostas no PROFO para 

instalação de Zonas de Intervenção 

Florestal 

Sub-eixo 2.1.3  

Sub-eixo 2.1.4   

Sub-eixo 2.5.1  

Sub-eixo 2.5.2  

CONST / EXPL - ● DIR PER C L IRREV - - 

Interferência com instrumento de 

ordenamento territorial municipal 

(PDM) 

Interferência com espaço 

classificado como RAN  

Sub-eixo 2.1.3  

Sub-eixo 2.1.4  

Sub-eixo 2.1.5  

Sub-eixo 2.5.1  

Sub-eixo 2.5.2  

Sub-eixo 2.5.3 

CONST / EXPL - ● DIR PER C R IRREV - - 

Interferência com instrumento de 

ordenamento territorial municipal 

(PDM) 

Interferência com espaço 

classificado como REN 

Sub-eixo 2.1.3  

Sub-eixo 2.1.4  

Sub-eixo 2.1.5  

Sub-eixo 2.5.1  

Sub-eixo 2.5.2  

Sub-eixo 2.5.3 

CONST / EXPL - ●● DIR PER C R IRREV -- - 

Interferência com instrumento de 

ordenamento territorial municipal 

(PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço agrícola 

(solo rural) nos Regulamentos e nas 

Cartas de Ordenamento dos PDM 

de Alcobaça, de Porto de Mós, da 

Marinha Grande, de Leiria e de 

Pombal 

Sub-eixo 2.1.3  

Sub-eixo 2.1.4  

Sub-eixo 2.1.5  

Sub-eixo 2.5.1  

Sub-eixo 2.5.2  

Sub-eixo 2.5.3 

CONST / EXPL - ●● DIR PER C R IRREV -- -- 

Interferência com instrumento de 

ordenamento territorial municipal 

(PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço florestal 

(solo rural) no Regulamento e na 

Carta de Ordenamento do PDM de 

Leiria (Estação de Leiria) 

Sub-eixo 2.1.5 CONST / EXPL - ● DIR PER C L IRREV - - 

NB 

Interferência com instrumento de 

ordenamento territorial municipal 

(PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço florestal 

(solo rural) nos Regulamentos e nas 

Cartas de Ordenamento dos PDM 

de Alcobaça, de Porto de Mós, da 

Marinha Grande, de Leiria e de 

Pombal 

Sub-eixo 2.1.3  

Sub-eixo 2.1.4  

Sub-eixo 2.1.5  

Sub-eixo 2.5.1  

Sub-eixo 2.5.2  

Sub-eixo 2.5.3 

CONST / EXPL - ●● DIR PER C R IRREV -- -- 
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Interferência com instrumento de 

ordenamento territorial municipal 

(PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço industrial 

proposto (solo urbano) no 

Regulamento e na Carta de 

Ordenamento do PDM de Leiria 

Sub-eixo 2.1.4  

Sub-eixo 2.1.5 
CONST / EXPL - ●● DIR PER C L IRREV -- -- 

Interferência com instrumento de 

ordenamento territorial municipal 

(PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço 

urbanizável (solo urbano) nos 

Regulamentos e nas Cartas de 

Ordenamento dos PDM de Alcobaça 

e de Leiria. 

Sub-eixo 2.1.3  

Sub-eixo 2.5.1  

Sub-eixo 2.5.3 

CONST / EXPL - ●●● DIR PER C R IRREV --- --- 

Interferência com instrumento de 

ordenamento territorial municipal 

(PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço urbano 

(solo urbano) nos Regulamentos e 

nas Cartas de Ordenamento dos 

PDM de Alcobaça, da Marinha 

Grande, de Leiria e de Pombal 

Sub-eixo 2.1.3  

Sub-eixo 2.1.4  

Sub-eixo 2.1.5  

Sub-eixo 2.5.1  

Sub-eixo 2.5.2  

Sub-eixo 2.5.3 

CONST / EXPL - ●●● DIR PER C R IRREV --- --- 

Interferência com instrumento de 

ordenamento territorial municipal 

(PDM) 

Interferência com território 

classificado como indústria 

extractiva (solo rural) no 

Regulamento e na Carta de 

Ordenamento do PDM de Porto de 

Mós 

Sub-eixo 2.1.3 CONST / EXPL - ●●● DIR PER C L IRREV --- --- 

Interferência com instrumento de 

ordenamento territorial municipal 

(PDM) 

Localização da Estação de Leiria 

(Nascente ou Poente) 
Sub-eixo 2.1.5 EXPL + ●●● DIR PER C R IRREV +++ +++ 

Interferência com perímetros de 

protecção de captações de água 

destinada ao consumo humano 

Interferência com a Fonte da Saúde Sub-eixo 2.5.3 CONST / EXPL - ● DIR PER C L IRREV - - 

NB 

Interferência com servidão da rede de 

energia de muito alta tensão 

Interferência com linhas de energia 

de muito alta tensão (Rede Nacional 

de Transporte – RNT), de 220 kV e 

400 kV, sujeitas a servidão,   

Sub-eixo 2.1.3  

Sub-eixo 2.1.5 
CONST / EXPL - ● DIR PER C R IRREV - - 
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Interferência com servidão da rede de 

gasoduto 

Interferência com a rede de 

gasoduto sujeita a servidão  

Sub-eixo 2.1.3  

Sub-eixo 2.1.4  

Sub-eixo 2.1.5  

Sub-eixo 2.5.1   

CONST / EXPL - ●● DIR PER C R IRREV -- - 

Interferência com servidão de Regime 

Florestal 

Interferência com a Mata Nacional 

do Casal da Lebre e com o 

Perímetro Florestal da Charneca do 

Nicho, áreas sujeitas a servidão de 

Regime Florestal 

Sub-eixo 2.1.4  

Sub-eixo 2.5.1 
CONST / EXPL - ●● DIR PER C R IRREV -- -- 

Interferência com servidão do 

Domínio Público Hídrico 

Interferência com linhas de água 

não navegáveis nem flutuáveis e 

respectivas margens, enquadradas 

no domínio público hídrico sujeitas a 

servidão 

Sub-eixo 2.1.3  

Sub-eixo 2.1.4  

Sub-eixo 2.1.5  

Sub-eixo 2.5.1  

Sub-eixo 2.5.2  

Sub-eixo 2.5.3A 

CONST / EXPL - ●● DIR PER C R IRREV -- -- 

Interferência com servidão militar e de 

navegação aérea 

Interferência com a superfície de 

desobstrução da Base Aérea nº 5 de 

Monte Real   

Sub-eixo 2.1.4  

Sub-eixo 2.1.5  

Sub-eixo 2.5.1   

CONST / EXPL - ● DIR PER C L IRREV - - 

Interferência com servidão rádio-

eléctrica 

Interferência com feixe hertziano da 

Serra de Candeeiros-Monte do 

Facho e Monte do Facho-Serra da 

Boa Viagem, com servidão 

radioeléctrica 

Sub-eixo 2.1.5 CONST / EXPL - ● DIR PER I R IRREV - - 

Interferência com servidão relativa a 

actividades de prospecção, pesquisa 

e exploração de recursos geológicos 

Interferência com actividades de 

prospecção, pesquisa e exploração 

de pedreiras sujeitas a servidão 

Sub-eixo 2.1.3 CONST / EXPL - ●● DIR PER C L IRREV -- -- 

Interferência com servidão relativa a 

actividades de prospecção, pesquisa 

e exploração de recursos geológicos 

Interferência com actividades de 

prospecção, pesquisa e exploração 

de pedreiras activas com 

licenciamento em vigor 

Sub-eixo 2.1.3 CONST / EXPL - ● DIR PER C L IRREV - - 

NB 

Interferência com servidão relativa a 

actividades de prospecção, pesquisa 

e exploração de recursos geológicos 

Interferência com áreas de reserva 

de recursos geológicos 

Sub-eixo 2.1.3  

Eixo 2.7 
CONST / EXPL - ●●● DIR PER C R IRREV --- --- 
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Interferência com instrumento de 

ordenamento sectorial de incidência 

territorial (PSIT) 

Interferência com espaços florestais 

no território do PROFCL 

Sub-eixo 2.1.3  

Sub-eixo 2.1.5  

Sub-eixo 2.1.6  

Eixo 2.7  

Sub-eixo 2.4.2  

Sub-eixo 2.5.3  

Eixo 2.11 

CONST / EXPL - ●● DIR PER C R IRREV -- -- 

Interferência com instrumento de 

ordenamento sectorial de incidência 

territorial (PSIT) 

Interferência com espaços florestais 

no território do PROFO 

Sub-eixo 2.1.3  

Eixo 2.7  

Sub-eixo 2.1.5  

Sub-eixo 2.1.6  

Sub-eixo 2.11  

Sub-eixo 2.4.2  

Sub-eixo 2.5.3 

CONST / EXPL - ●● DIR PER C L IRREV -- -- 

Interferência com instrumento de 

ordenamento sectorial de incidência 

territorial (PSIT) 

Interferência com espaços florestais 

sujeitos a elaboração de Plano de 

Gestão Florestal (PGF) identificados 

na proposta de Regulamento do 

PROFCL 

Sub-eixo 2.1.6 CONST / EXPL - ●● DIR PER C L IRREV -- -- 

Interferência com instrumento de 

ordenamento sectorial de incidência 

territorial (PSIT) 

Interferência com freguesias 

propostas no PROFCL para 

instalação de Zonas de Intervenção 

Florestal 

Sub-eixo 2.1.3  

Sub-eixo 2.7  

Sub-eixo 2.1.5  

Sub-eixo 2.1.6  

Eixo 2.11  

Sub-eixo 2.4.2  

Sub-eixo 2.5.3 

CONST / EXPL - ● DIR PER C L IRREV - - 

NC 

Interferência com instrumento de 

ordenamento sectorial de incidência 

territorial (PSIT) 

Interferência com freguesias 

propostas no PROFO para 

instalação de Zonas de Intervenção 

Florestal 

Sub-eixo 2.1.3  

Eixo 2.7       
CONST / EXPL - ● DIR PER C L IRREV - - 
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Interferência com instrumento de 

ordenamento territorial municipal 

(PDM) 

Interferência com espaço 

classificado como RAN  

Sub-eixo 2.1.3  

Eixo 2.7  

Sub-eixo 2.1.5  

Sub-eixo 2.1.6  

Sub-eixo 2.11  

Sub-eixo  .4.2  

Sub-eixo 2.5.3  

CONST / EXPL - ● DIR PER C R IRREV - - 

Interferência com instrumento de 

ordenamento territorial municipal 

(PDM) 

Interferência com espaço 

classificado como REN 

Sub-eixo 2.1.3  

Eixo 2.7  

Sub-eixo 2.1.5  

Sub-eixo 2.1.6  

Sub-eixo 2.11  

Sub-eixo 2.4.2  

Sub-eixo 2.5.3  

CONST / EXPL - ●● DIR PER C R IRREV -- - 

Interferência com instrumento de 

ordenamento territorial municipal 

(PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço agrícola 

(solo rural) nos Regulamentos e nas 

Cartas de Ordenamento dos PDM 

de Alcobaça, de Porto de Mós, da 

Marinha Grande, de Leiria e de 

Pombal 

Sub-eixo 2.1.3  

Sub-eixo 2.1.5  

Sub-eixo 2.1.6  

Eixo 2.7  

Sub-eixo 2.4.2  

Sub-eixo 2.5.3  

Eixo 2.11 

CONST / EXPL - ●● DIR PER C R IRREV -- -- 

Interferência com instrumento de 

ordenamento territorial municipal 

(PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço florestal 

(solo rural) no Regulamento e na 

Carta de Ordenamento do PDM de 

Leiria (Estação de Leiria) 

Sub-eixo 2.1.5 CONST / EXPL - ● DIR PER C L IRREV - - 

NC 

Interferência com instrumento de 

ordenamento territorial municipal 

(PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço florestal 

(solo rural) nos Regulamentos e nas 

Cartas de Ordenamento dos PDM 

de Alcobaça, de Porto de Mós, da 

Marinha Grande, de Leiria e de 

Pombal 

Sub-eixo 2.1.3  

Sub-eixo 2.1.5  

Sub-eixo 2.1.6  

Eixo 2.7  

Sub-eixo 2.4.2  

Sub-eixo 2.5.3  

Eixo 2.11 

CONST / EXPL - ●● DIR PER C R IRREV -- -- 
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Interferência com instrumento de 

ordenamento territorial municipal 

(PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço industrial 

(solo urbano) no Regulamento e na 

Carta de Ordenamento do PDM de 

Leiria. 

Sub-eixo 2.1.6 CONST / EXPL - ●●● DIR PER C L IRREV --- --- 

Interferência com instrumento de 

ordenamento territorial municipal 

(PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço industrial 

proposto (solo urbano) no 

Regulamentos e na Cartas de 

Ordenamento do PDM de Leiria 

Sub-eixo 2.1.3  

Eixo 2.7 
CONST / EXPL - ●●● DIR PER C L IRREV --- --- 

Interferência com instrumento de 

ordenamento territorial municipal 

(PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço 

urbanizável (solo urbano) no 

Regulamento e na Carta de 

Ordenamento do PDM de Alcobaça 

Sub-eixo 2.1.3 CONST / EXPL - ●●● DIR PER C R IRREV --- --- 

Interferência com instrumento de 

ordenamento territorial municipal 

(PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço urbano 

(solo urbano) nos Regulamentos e 

nas Cartas de Ordenamento dos 

PDM de Alcobaça, da Marinha 

Grande, de Leiria e de Pombal 

Sub-eixo 2.1.3  

Sub-eixo 2.1.5  

Sub-eixo 2.1.6  

Eixo 2.7 

CONST / EXPL - ●●● DIR PER C R IRREV --- --- 

Interferência com instrumento de 

ordenamento territorial municipal 

(PDM) 

Interferência com território 

classificado como indústria 

extractiva (solo rural) no 

Regulamento e na Carta de 

Ordenamento do PDM de Porto de 

Mós 

Sub-eixo 2.1.3 CONST / EXPL - ●●● DIR PER C L IRREV --- --- 

Interferência com instrumento de 

ordenamento territorial municipal 

(PDM) 

Localização da Estação de Leiria 

(Nascente ou Poente) 
Sub-eixo 2.1.5 EXPL + ●●● DIR PER C R IRREV +++ +++ 

NC 

Interferência com perímetros de 

protecção de captações de água 

destinada ao consumo humano 

Interferência com a Fonte da Saúde Sub-eixo 2.5.3 CONST / EXPL - ● DIR PER C L IRREV - - 
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Interferência com servidão da rede de 

energia de muito alta tensão 

Interferência com linhas de energia 

de muito alta tensão (Rede Nacional 

de Transporte – RNT), de 220 kV e 

400 kV, sujeitas a servidão,   

Sub-eixo 2.1.3  

Sub-eixo 2.1.5 
CONST / EXPL - ● DIR PER C R IRREV - - 

Interferência com servidão da rede de 

gasoduto 

Interferência com a rede de 

gasoduto sujeita a servidão  

Sub-eixo 2.1.3  

Eixo 2.7  

Sub-eixo 2.1.5  

Sub-eixo 2.1.6     

CONST / EXPL - ●● DIR PER C R IRREV -- - 

Interferência com servidão de Regime 

Florestal 

Interferência com a Mata Nacional 

do Ravasco, área sujeita a servidão 

de Regime Florestal 

Sub-eixo 2.1.6 CONST / EXPL - ●● DIR PER C L IRREV -- -- 

Interferência com servidão do 

Domínio Público Hídrico 

Interferência com linhas de água 

não navegáveis nem flutuáveis e 

respectivas margens, enquadradas 

no domínio público hídrico sujeitas a 

servidão 

Sub-eixo 2.1.3  

Eixo 2.7  

Sub-eixo 2.1.5  

Sub-eixo 2.1.6  

Eixo 2.11  

Sub-eixo 2.4.2  

Sub-eixo 2.5.3 A 

CONST / EXPL - ●● DIR PER C L IRREV -- -- 

Interferência com servidão militar e de 

navegação aérea 

Interferência com a superfície de 

desobstrução da Base Aérea nº 5 de 

Monte Real   

Eixo 2.7  

Sub-eixo 2.1.5  

Sub-eixo 2.1.6     

CONST / EXPL - ● DIR PER C L IRREV - - 

Interferência com servidão rádio-

eléctrica 

Interferência com feixe hertziano da 

Serra de Candeeiros-Monte do 

Facho e Monte do Facho-Serra da 

Boa Viagem, com servidão 

radioeléctrica 

Sub-eixo 2.1.5 CONST / EXPL - ● DIR PER I R IRREV - - 

Interferência com servidão relativa a 

actividades de prospecção, pesquisa 

e exploração de recursos geológicos 

Interferência com actividades de 

prospecção, pesquisa e exploração 

de pedreiras activas com 

licenciamento em vigor 

Sub-eixo 2.1.3  

Eixo 2.7 
CONST / EXPL - ●●● DIR PER C R IRREV --- --- 

NC 

Interferência com servidão relativa a 

actividades de prospecção, pesquisa 

e exploração de recursos geológicos 

Interferência com áreas de reserva 

de recursos geológicos 

Sub-eixo 2.1.3  

Eixo 2.7 
CONST / EXPL - ●●● DIR PER C R IRREV --- --- 
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Interferência com instrumento de 

ordenamento sectorial de incidência 

territorial (PSIT) 

Interferência com espaços florestais 

no território do PROFCL 

Sub-eixo 2.5.2  

Sub-eixo 2.5.3  

Sub-eixo 2.1.3  

Sub-eixo 2.1.5  

Sub-eixo 2.5.1  

Eixo 2.7 

CONST / EXPL - ●● DIR PER C R IRREV -- -- 

Interferência com instrumento de 

ordenamento sectorial de incidência 

territorial (PSIT) 

Interferência com espaços florestais 

no território do PROFO 

Sub-eixo 2.1.3  

Eixo 2.7  

Sub-eixo 2.1.5  

Sub-eixo 2.5.1  

Sub-eixo 2.5.2  

Sub-eixo  2.5.3 

CONST / EXPL - ●● DIR PER C L IRREV -- -- 

Interferência com instrumento de 

ordenamento sectorial de incidência 

territorial (PSIT) 

Interferência com espaços florestais 

sujeitos a elaboração de Plano de 

Gestão Florestal (PGF) identificados 

na proposta de Regulamento do 

PROFCL 

Sub-eixo 2.5.1 CONST / EXPL - ●● DIR PER C L IRREV -- -- 

Interferência com instrumento de 

ordenamento sectorial de incidência 

territorial (PSIT) 

Interferência com freguesias 

propostas no PROFCL para 

instalação de Zonas de Intervenção 

Florestal 

Sub-eixo 2.1.3  

Sub-eixo 2.7  

Sub-eixo 2.1.5  

Sub-eixo 2.5.1  

Sub-eixo 2.5.2  

Sub-eixo 2.5.3 

CONST / EXPL - ● DIR PER C L IRREV - - 

Interferência com instrumento de 

ordenamento sectorial de incidência 

territorial (PSIT) 

Interferência com freguesias 

propostas no PROFO para 

instalação de Zonas de Intervenção 

Florestal 

Sub-eixo 2.1.3 

 Eixo 2.7   

Sub-eixo 2.5.1  

Sub-eixo 2.5.2  

CONST / EXPL - ● DIR PER C L IRREV - - 

ND 

Interferência com instrumento de 

ordenamento territorial municipal 

(PDM) 

Interferência com espaço 

classificado como RAN  

Sub-eixo 2.1.3  

Eixo 2.7  

Sub-eixo 2.1.5  

Sub-eixo 2.5.1  

Sub-eixo 2.5.2  

Sub-eixo 2.5.3 

CONST / EXPL - ● DIR PER C R IRREV - - 
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Interferência com instrumento de 

ordenamento territorial municipal 

(PDM) 

Interferência com espaço 

classificado como REN  

Sub-eixo 2.1.3  

Eixo 2.7  

Sub-eixo 2.1.5  

Sub-eixo 2.5.1  

Sub-eixo 2.5.2  

Sub-eixo 2.5.3 

CONST / EXPL - ●● DIR PER C R IRREV -- - 

Interferência com instrumento de 

ordenamento territorial municipal 

(PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço agrícola 

(solo rural) nos Regulamentos e nas 

Cartas de Ordenamento dos PDM 

de Alcobaça, de Porto de Mós, da 

Marinha Grande, de Leiria e de 

Pombal 

Sub-eixo 2.1.3  

Sub-eixo 2.1.5  

Sub-eixo 2.5.1  

Eixo 2.7  

Sub-eixo 2.5.2  

Sub-eixo 2.5.3 

CONST / EXPL - ●● DIR PER C R IRREV -- -- 

Interferência com instrumento de 

ordenamento territorial municipal 

(PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço florestal 

(solo rural) no Regulamento e na 

Carta de Ordenamento do PDM de 

Leiria (Estação de Leiria) 

Sub-eixo 2.1.5 CONST / EXPL - ● DIR PER C L IRREV - - 

Interferência com instrumento de 

ordenamento territorial municipal 

(PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço florestal 

(solo rural) nos Regulamentos e nas 

Cartas de Ordenamento dos PDM 

de Alcobaça, de Porto de Mós, da 

Marinha Grande, de Leiria e de 

Pombal 

Sub-eixo 2.1.3  

Sub-eixo 2.1.5  

Sub-eixo 2.5.1 

Eixo 2.7  

Sub-eixo 2.5.2  

Sub-eixo 2.5.3 

CONST / EXPL - ●● DIR PER C R IRREV -- -- 

Interferência com instrumento de 

ordenamento territorial municipal 

(PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço industrial 

(solo urbano) no Regulamento e na 

Carta de Ordenamento do PDM de 

Leiria 

Eixo 2.7 CONST / EXPL - ●●● DIR PER C L IRREV --- --- 

ND 

Interferência com instrumento de 

ordenamento territorial municipal 

(PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço industrial 

proposto (solo urbano) no 

Regulamento e na Carta de 

Ordenamento do PDM de Leiria 

Sub-eixo 2.5.1  

Eixo 2.7 
CONST / EXPL - ●●● DIR PER C L IRREV --- --- 
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Interferência com instrumento de 

ordenamento territorial municipal 

(PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço 

urbanizável (solo urbano) nos 

Regulamentos e nas Cartas de 

Ordenamento dos PDM de Alcobaça 

e de Leiria 

Sub-eixo 2.1.3  

Sub-eixo 2.5.1  

Sub-eixo 2.5.3 

CONST / EXPL - ●●● DIR PER C R IRREV --- --- 

Interferência com instrumento de 

ordenamento territorial municipal 

(PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço urbano 

(solo urbano) nos Regulamentos e 

nas Cartas de Ordenamento dos 

PDM de Alcobaça, de Leiria e de 

Pombal 

Sub-eixo 2.1.3  

Sub-eixo 2.1.5  

Sub-eixo 2.5.1  

Eixo 2.7  

Sub-eixo 2.5.2  

Sub-eixo 2.5.3 

CONST / EXPL - ●●● DIR PER C R IRREV --- --- 

Interferência com instrumento de 

ordenamento territorial municipal 

(PDM) 

Interferência com território 

classificado como indústria 

extractiva (solo rural) no 

Regulamento e na Carta de 

Ordenamento do PDM de Porto de 

Mós 

Sub-eixo 2.1.3 CONST / EXPL - ●●● DIR PER C L IRREV --- --- 

Interferência com instrumento de 

ordenamento territorial municipal 

(PDM) 

Localização da Estação de Leiria 

(Nascente ou Poente) 
Sub-eixo 2.1.5 EXPL + ●●● DIR PER C R IRREV +++ +++ 

Interferência com perímetros de 

protecção de captações de água 

destinada ao consumo humano 

Interferência com a Fonte da Saúde Sub-eixo 2.5.3 CONST / EXPL - ● DIR PER C L IRREV - - 

Interferência com servidão da rede de 

energia de muito alta tensão 

Interferência com linhas de energia 

de muito alta tensão (Rede Nacional 

de Transporte – RNT), de 220 kV e 

400 kV, sujeitas a servidão,   

Sub-eixo 2.1.3  

Sub-eixo 2.1.5 
CONST / EXPL - ● DIR PER C R IRREV - - 

ND 

Interferência com servidão da rede de 

gasoduto 

Interferência com a rede de 

gasoduto sujeita a servidão  

Sub-eixo 2.1.3  

Eixo 2.7  

Sub-eixo 2.1.5  

Sub-eixo 2.5.1    

CONST / EXPL - ●● DIR PER C R IRREV -- - 
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Interferência com servidão de Regime 

Florestal 

Interferência com a Mata Nacional 

do Casal da Lebre e com o 

Perímetro Florestal da Charneca do 

Nicho, áreas sujeitas a servidão de 

Regime Florestal 

Sub-eixo 2.5.1 CONST / EXPL - ●● DIR PER C R IRREV -- -- 

Interferência com servidão de Regime 

Florestal 

Interferência com o Perímetro 

Florestal da Charneca do Nicho, 

área sujeita a servidão de Regime 

Florestal 

Sub-eixo 2.5.1 CONST / EXPL - ●● DIR PER C L IRREV -- -- 

Interferência com servidão do 

Domínio Público Hídrico 

Interferência com linhas de água 

não navegáveis nem flutuáveis e 

respectivas margens, enquadradas 

no domínio público hídrico sujeitas a 

servidão 

Sub-eixo 2.1.3  

Eixo 2.7  

Sub-eixo 2.1.5  

Sub-eixo 2.5.1  

Sub-eixo 2.5.2  

Sub-eixo 2.5.3A 

CONST / EXPL - ●● DIR PER C R IRREV -- -- 

Interferência com servidão militar e de 

navegação aérea 

Interferência com a superfície de 

desobstrução da Base Aérea nº 5 de 

Monte Real   

Eixo 2.7  

Sub-eixo 2.1.5  

Sub-eixo 2.5.1 

CONST / EXPL - ● DIR PER C L IRREV - - 

Interferência com servidão rádio-

eléctrica 

Interferência com feixe hertziano da 

Serra de Candeeiros-Monte do 

Facho e Monte do Facho-Serra da 

Boa Viagem, com servidão 

radioeléctrica 

Sub-eixo 2.1.5 CONST / EXPL - ● DIR PER I R IRREV - - 

Interferência com servidão relativa a 

actividades de prospecção, pesquisa 

e exploração de recursos geológicos 

Interferência com actividades de 

prospecção, pesquisa e exploração 

de pedreiras activas com 

licenciamento em vigor 

Sub-eixo 2.1.3  

Eixo 2.7 
CONST / EXPL - ●●● DIR PER C R IRREV --- --- 

ND 

Interferência com servidão relativa a 

actividades de prospecção, pesquisa 

e exploração de recursos geológicos 

Interferência com áreas de reserva 

de recursos geológicos 

Sub-eixo 2.1.3  

Eixo 2.7 
CONST / EXPL - ●●● DIR PER C R IRREV --- --- 

NE 
Interferência com elementos 

patrimoniais em vias de classificação 

Interferência com a Ermida de São 

João Baptista 
Sub-eixo 2.2.3 CONST / EXPL - ● DIR PER I L IRREV - - 
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Interferência com instrumento de 

ordenamento sectorial de incidência 

territorial (PSIT) 

Interferência com espaços florestais 

no território do PROFCL 

Sub-eixo 2.4.1  

Sub-eixo 2.4.2  

Sub-eixo 2.5.3  

Sub-eixo 2.2.3  

Sub-eixo 2.2.4 

CONST / EXPL - ●● DIR PER C R IRREV -- -- 

Interferência com instrumento de 

ordenamento sectorial de incidência 

territorial (PSIT) 

Interferência com espaços florestais 

no território do PROFO 

Sub-eixo 2.2.3  

Sub-eixo 2.2.4  

Sub-eixo 2.4.1  

Sub-eixo 2.4.2  

Sub-eixo 2.5.3 

CONST / EXPL - ●● DIR PER C L IRREV -- -- 

Interferência com instrumento de 

ordenamento sectorial de incidência 

territorial (PSIT) 

Interferência com freguesias 

propostas no PROFCL para 

instalação de Zonas de Intervenção 

Florestal 

Sub-eixo 2.2.3  

Sub-eixo 2.2.4  

Sub-eixo 2.4.1  

Sub-eixo 2.4.2  

Sub-eixo 2.5.3 

CONST / EXPL - ● DIR PER C L IRREV - - 

Interferência com instrumento de 

ordenamento sectorial de incidência 

territorial (PSIT) 

Interferência com freguesias 

propostas no PROFO para 

instalação de Zonas de Intervenção 

Florestal 

Sub-eixo 2.2.3  CONST / EXPL - ● DIR PER C L IRREV - - 

Interferência com instrumento de 

ordenamento territorial especial 

(PEOT) 

Interferência com território 

classificado como espaço silvo-

pastoril no Regulamento, no Plano e 

na Carta de Ordenamento do 

PNSAC 

Sub-eixo 2.2.3 CONST / EXPL - ● DIR PER C L IRREV - - 

Interferência com instrumento de 

ordenamento territorial municipal 

(PDM) 

Interferência com espaço 

classificado como RAN  

Sub-eixo 2.2.3  

Sub-eixo 2.2.4  

Sub-eixo 2.4.1  

Sub-eixo 2.4.2  

Sub-eixo 2.5.3 

CONST / EXPL - ● DIR PER C R IRREV - - 

NE 

Interferência com instrumento de 

ordenamento territorial municipal 

(PDM) 

Interferência com espaço 

classificado como REN  

Sub-eixo 2.2.3  

Sub-eixo 2.2.4  

Sub-eixo 2.4.1  

Sub-eixo 2.4.2  

Sub-eixo 2.5.3 

CONST / EXPL - ●● DIR PER C R IRREV -- - 
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Interferência com instrumento de 

ordenamento territorial municipal 

(PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço agrícola 

(solo rural) no Regulamento e na 

Carta de Ordenamento do PDM de 

Leiria (Estação de Leiria) 

Sub-eixo 2.2.4 CONST / EXPL - ● DIR PER C L IRREV - - 

Interferência com instrumento de 

ordenamento territorial municipal 

(PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço agrícola 

(solo rural) nos Regulamentos e nas 

Cartas de Ordenamento dos PDM 

de Alcobaça, de Porto de Mós, da 

Batalha, de Leiria e de Pombal 

Sub-eixo 2.2.3  

Sub-eixo 2.2.4  

Sub-eixo 2.4.1  

Sub-eixo 2.4.2  

Sub-eixo 2.5.3 

CONST / EXPL - ●● DIR PER C R IRREV -- -- 

Interferência com instrumento de 

ordenamento territorial municipal 

(PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço florestal 

(solo rural) nos Regulamentos e nas 

Cartas de Ordenamento dos PDM 

de Alcobaça, de Porto de Mós, da 

Batalha, de Leiria e de Pombal 

Sub-eixo 2.2.3  

Sub-eixo 2.2.4  

Sub-eixo 2.4.1  

Sub-eixo 2.4.2  

Sub-eixo 2.5.3 

CONST / EXPL - ●● DIR PER C R IRREV -- -- 

Interferência com instrumento de 

ordenamento territorial municipal 

(PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço industrial 

(solo urbano) no Regulamento e na 

Carta de Ordenamento do PDM de 

Leiria. 

Sub-eixo 2.2.4 CONST / EXPL - ● DIR PER C L IRREV - - 

Interferência com instrumento de 

ordenamento territorial municipal 

(PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço industrial 

proposto (solo urbano) nos 

Regulamentos e nas Cartas de 

Ordenamento dos PDM de Leiria e 

de Porto de Mós 

Sub-eixo 2.2.4 CONST / EXPL - ● DIR PER C R IRREV - - 

NE 

Interferência com instrumento de 

ordenamento territorial municipal 

(PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço 

urbanizável (solo urbano) nos 

Regulamentos e nas Cartas de 

Ordenamento dos PDM de 

Alcobaça, de Porto de Mós e de 

Leiria. 

Sub-eixo 2.2.3  

Sub-eixo 2.2.4  

Sub-eixo 2.5.3 

CONST / EXPL - ●●● DIR PER C R IRREV --- --- 
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Interferência com instrumento de 

ordenamento territorial municipal 

(PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço urbano 

(solo urbano) nos Regulamentos e 

nas Cartas de Ordenamento dos 

PDM de Alcobaça, de Porto de Mós, 

de Batalha, de Leiria e de Pombal 

Sub-eixo 2.2.3  

Sub-eixo 2.2.4 
CONST / EXPL - ●●● DIR PER C R IRREV --- --- 

Interferência com instrumento de 

ordenamento territorial municipal 

(PDM) 

Localização da Estação de Leiria 

(Nascente ou Poente) 
Sub-eixo 2.2.4 EXPL + ●●● DIR PER C R IRREV +++ +++ 

Interferência com perímetros de 

protecção de captações de água 

destinada ao consumo humano 

Interferência com a Fonte da Saúde Sub-eixo 2.5.3 CONST / EXPL - ● DIR PER C L IRREV - - 

Interferência com servidão da rede de 

energia de muito alta tensão 

Interferência com linhas de energia 

de muito alta tensão (Rede Nacional 

de Transporte – RNT), de 220 kV e 

400 kV, sujeitas a servidão,   

Sub-eixo 2.2.4 CONST / EXPL - ● DIR PER C R IRREV - - 

Interferência com servidão da rede de 

gasoduto 

Interferência com a rede de 

gasoduto sujeita a servidão  

Sub-eixo 2.2.4  

Sub-eixo 2.4.1   
CONST / EXPL - ● DIR PER C R IRREV -- - 

Interferência com servidão do 

Domínio Público Hídrico 

Interferência com linhas de água 

não navegáveis nem flutuáveis e 

respectivas margens, enquadradas 

no domínio público hídrico sujeitas a 

servidão 

Sub-eixo 2.2.3 

Sub-eixo 2.2.4  

Sub-eixo 2.4.1  

Sub-eixo 2.4.2  

Sub-eixo 2.5.3A 

CONST / EXPL - ●● DIR PER C L IRREV -- -- 

Interferência com servidão militar e de 

navegação aérea 

Interferência com a superfície de 

desobstrução da Base Aérea nº 5 de 

Monte Real   

Sub-eixo 2.2.4    CONST / EXPL - ● DIR PER C L IRREV - - 

Interferência com servidão rádio-

eléctrica 

Interferência com feixe hertziano da 

Serra de Candeeiros-Monte do 

Facho e Monte do Facho-Serra da 

Boa Viagem, com servidão 

radioeléctrica 

Sub-eixo 2.2.3 CONST / EXPL - ● DIR PER I R IRREV - - 

NE 

Interferência com servidão relativa a 

sítios propostos da lista nacional de 

sítios da Rede Natura 2000 

Interferência com Rede Natura 2000 

de Azabuxo/Leiria sujeita a servidão 
Sub-eixo 2.2.4 CONST / EXPL - ● DIR PER C L IRREV - - 
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NE 

Interferência com servidão relativa a 

sítios propostos da lista nacional de 

sítios da Rede Natura 2000 

Interferência com Rede Natura 2000 

de Serra Aire e Candeeiros sujeita a 

servidão 

Sub-eixo 2.2.3 CONST / EXPL - ● DIR PER C L IRREV - - 

Interferência com instrumento de 

ordenamento sectorial de incidência 

territorial (PSIT) 

Interferência com espaços florestais 

no território do PROFCL 

Sub-eixo 2.4.1  

Sub-eixo 2.4.2  

Sub-eixo 2.5.3  

Sub-eixo 2.2.4  

Sub-eixo 2.3.2 

CONST / EXPL - ●● DIR PER C R IRREV -- -- 

Interferência com instrumento de 

ordenamento sectorial de incidência 

territorial (PSIT) 

Interferência com espaços florestais 

no território do PROFO 

Sub-eixo 2.3.2  

Sub-eixo 2.2.4  

Sub-eixo 2.4.1  

Sub-eixo 2.4.2  

Sub-eixo 2.5.3 

CONST / EXPL - ●● DIR PER C L IRREV -- -- 

Interferência com instrumento de 

ordenamento sectorial de incidência 

territorial (PSIT) 

Interferência com freguesias 

propostas no PROFCL para 

instalação de Zonas de Intervenção 

Florestal 

Sub-eixo 2.2.3  

Sub-eixo 2.2.4  

Sub-eixo 2.4.1  

Sub-eixo 2.4.2  

Sub-eixo 2.5.3 

CONST / EXPL - ● DIR PER C L IRREV - - 

Interferência com instrumento de 

ordenamento sectorial de incidência 

territorial (PSIT) 

Interferência com freguesias 

propostas no PROFO para 

instalação de Zonas de Intervenção 

Florestal 

Sub-eixo 2.3.2 CONST / EXPL - ● DIR PER C L IRREV - - 

Interferência com instrumento de 

ordenamento territorial especial 

(PEOT) 

Interferência com território 

classificado como espaço silvo-

pastoril no Regulamento, no Plano e 

na Carta de Ordenamento do 

PNSAC 

Sub-eixo 2.3.2 CONST / EXPL - ● DIR PER C L IRREV - - 

NF 

Interferência com instrumento de 

ordenamento territorial municipal 

(PDM) 

Interferência com espaço 

classificado como RAN  

Sub-eixo 2.3.2  

Sub-eixo 2.2.4  

Sub-eixo 2.4.1  

Sub-eixo 2.4.2  

Sub-eixo 2.5.3 

CONST / EXPL - ● DIR PER C R IRREV - - 
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Interferência com instrumento de 

ordenamento territorial municipal 

(PDM) 

Interferência com espaço 

classificado como REN  

Sub-eixo 2.3.2  

Sub-eixo 2.2.4  

Sub-eixo 2.4.1  

Sub-eixo 2.4.2  

Sub-eixo 2.5.3 

CONST / EXPL - ●● DIR PER C R IRREV -- - 

Interferência com instrumento de 

ordenamento territorial municipal 

(PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço agrícola 

(solo rural) no Regulamento e na 

Carta de Ordenamento do PDM de 

Leiria (Estação de Leiria) 

Sub-eixo 2.2.4 CONST / EXPL - ● DIR PER C L IRREV - - 

Interferência com instrumento de 

ordenamento territorial municipal 

(PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço agrícola 

(solo rural) nos Regulamentos e nas 

Cartas de Ordenamento dos PDM 

de Alcobaça, de Porto de Mós, da 

Batalha, de Leiria e de Pombal 

Sub-eixo 2.2.4  

Sub-eixo 2.3.2  

Sub-eixo 2.4.1  

Sub-eixo 2.4.2  

Sub-eixo 2.5.3 

CONST / EXPL - ●● DIR PER C R IRREV -- -- 

Interferência com instrumento de 

ordenamento territorial municipal 

(PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço florestal 

(solo rural) nos Regulamentos e nas 

Cartas de Ordenamento dos PDM 

de Alcobaça, de Porto de Mós, da 

Batalha, de Leiria e de Pombal 

Sub-eixo 2.2.4  

Sub-eixo 2.3.2  

Sub-eixo 2.4.1  

Sub-eixo 2.4.2  

Sub-eixo 2.5.3 

CONST / EXPL - ●● DIR PER C R IRREV -- -- 

Interferência com instrumento de 

ordenamento territorial municipal 

(PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço industrial 

(solo urbano) no Regulamento e na 

Carta de Ordenamento do PDM de 

Leiria. 

Sub-eixo 2.2.4 CONST / EXPL - ● DIR PER C L IRREV - - 

NF 

Interferência com instrumento de 

ordenamento territorial municipal 

(PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço industrial 

proposto (solo urbano) nos 

Regulamentos e nas Cartas de 

Ordenamento dos PDM de Leiria e 

de Porto de Mós 

Sub-eixo 2.2.4 CONST / EXPL - ● DIR PER C R IRREV - - 
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Impacte Acção ou acções causadora(s) Localização 

Fa
se

 

N
at

ur
ez

a 

M
ag

ni
tu

de
 

In
ci

dê
nc

ia
 

D
ur

aç
ão

 

O
co

rr
ên

ci
a 

D
im

en
sã

o 
es

pa
ci

al
 

R
ev

er
si

bi
lid

ad
e 

Si
gn

ifi
ca

do
 s

em
 

m
ed

id
as

 m
iti

ga
do

ra
s 

Si
gn

ifi
ca

do
 c

om
 

m
ed

id
as

 m
iti

ga
do

ra
s 

Interferência com instrumento de 

ordenamento territorial municipal 

(PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço 

urbanizável (solo urbano) nos 

Regulamentos e nas Cartas de 

Ordenamento dos PDM de Porto de 

Mós e de Leiria 

Sub-eixo 2.2.4  

Sub-eixo 2.3.2  

Sub-eixo 2.5.3 

CONST / EXPL - ●●● DIR PER C R IRREV --- --- 

Interferência com instrumento de 

ordenamento territorial municipal 

(PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço urbano 

(solo urbano) nos Regulamentos e 

nas Cartas de Ordenamento dos 

PDM de Alcobaça, de Porto de Mós, 

de Batalha, de Leiria e de Pombal 

Sub-eixo 2.2.4  

Sub-eixo 2.3.2  

Sub-eixo 2.4.2  

Sub-eixo 2.5.3  

Sub-eixo 2.4.1  

Sub-eixo 2.5.3 

CONST / EXPL - ●●● DIR PER C R IRREV --- --- 

Interferência com instrumento de 

ordenamento territorial municipal 

(PDM) 

Localização da Estação de Leiria 

(Nascente ou Poente) 
Sub-eixo 2.2.4 EXPL + ●●● DIR PER C R IRREV +++ +++ 

Interferência com perímetros de 

protecção de captações de água 

destinada ao consumo humano 

Interferência com a Fonte da Saúde Sub-eixo 2.5.3 CONST / EXPL - ● DIR PER C L IRREV - - 

Interferência com servidão da rede de 

energia de muito alta tensão 

Interferência com linhas de energia 

de muito alta tensão (Rede Nacional 

de Transporte – RNT), de 220 kV e 

400 kV, sujeitas a servidão,   

Sub-eixo 2.2.4 CONST / EXPL - ● DIR PER C R IRREV - - 

Interferência com servidão da rede de 

gasoduto 

Interferência com a rede de 

gasoduto sujeita a servidão  

Sub-eixo 2.2.4  

Sub-eixo 2.4.1   
CONST / EXPL - ● DIR PER C R IRREV -- - 

Interferência com servidão do 

Domínio Público Hídrico 

Interferência com linhas de água 

não navegáveis nem flutuáveis e 

respectivas margens, enquadradas 

no domínio público hídrico sujeitas a 

servidão 

Sub-eixo 2.3.2  

Sub-eixo 2.2.4  

Sub-eixo 2.4.1  

Sub-eixo 2.4.2  

Sub-eixo 2.5.3A 

CONST / EXPL - ●● DIR PER C R IRREV -- -- 

NF 

Interferência com servidão militar e de 

navegação aérea 

Interferência com a superfície de 

desobstrução da Base Aérea nº 5 de 

Monte Real   

Sub-eixo 2.2.4 CONST / EXPL - ● DIR PER C L IRREV - - 
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Impacte Acção ou acções causadora(s) Localização 
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Interferência com servidão rádio-

eléctrica 

Interferência com feixe hertziano da 

Serra de Candeeiros-Monte do 

Facho e Monte do Facho-Serra da 

Boa Viagem, com servidão 

radioeléctrica 

Sub-eixo 2.3.2 CONST / EXPL - ● DIR PER I R IRREV - - 

Interferência com servidão relativa a 

sítios propostos da lista nacional de 

sítios da Rede Natura 2000 

Interferência com Rede Natura 2000 

de Azabuxo/Leiria sujeita a servidão 
Sub-eixo 2.2.4 CONST / EXPL - ● DIR PER C L IRREV - - 

NF 

Interferência com servidão relativa a 

sítios propostos da lista nacional de 

sítios da Rede Natura 2000 

Interferência com Rede Natura 2000 

de Serra Aire e Candeeiros sujeita a 

servidão 

Sub-eixo 2.3.2 CONST / EXPL - ● DIR PER C L IRREV - - 

Não Localizável 

(não 

localizável) 

Interferência com instrumento de 

ordenamento territorial regional 

(PROT) 

Desenvolvimento da Rede 

Ferroviária de Alta Velocidade, com 

ligação ao Novo Aeroporto 

Internacional de Lisboa Ota, em 

Bitola Europeia 

Troço Ota-Pombal EXPL + ●●● 
DIR / 

INDIR 
PER P N IRREV +++ +++ 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
 

 

 
LIGAÇÃO FERROVIÁRIA DE ALTA VELOCIDADE ENTRE LISBOA E PORTO. TROÇO ALENQUER / POMBAL – LOTE C1 

ESTUDO PRÉVIO – Volume 17 – Estudo de Impacte Ambiental – Relatório (Tomo 4/4) 
Doc N.º 02-EM-C00000000-00-RSTD001-0C – REVISÃO C – 30 de Março de 2007 

6.767 

 

6.12.3.5 Impactes Cumulativos 

 

Como impactes cumulativos (entendidos como um impacte, directo ou indirecto, do projecto 

ao qual se adicionam outros impactes, directos ou indirectos, de outros projectos ou acções 

- passados, existentes ou razoavelmente previsíveis no futuro), salientam-se as seguintes 

situações de maior relevância no domínio do ordenamento do território: 

 

- A localização prevista do aeroporto da Ota, com uma estação do comboio de alta 

velocidade, na proximidade das Alternativas SA, SC e SE (sub-eixo 1.1.2) e alternativas 

SB, SD e SF (sub-eixo 1.2.1), interfere com a servidão militar e de navegação aérea 

relativa ao Centro de Formação Militar e Técnica da Força Aérea da Ota - Base Militar da 

Força Aérea nº 2. Esta interferência é cumulativamente observada no que se refere às 

medidas preventivas destinadas a salvaguardar a zona definida para a construção do 

Aeroporto, que estabelecem um zonamento em quatro grandes áreas, subdivididas em 

oito áreas propostas para sujeição a medidas preventivas; 

- A construção do Aeroporto da Ota, onde se deverá localizar, como referido, uma 

estação, pelas razões elencadas no capítulo da sócio-economia (melhoria e maior 

articulação inter-modal das acessibilidades inter-regionais e internacionais, no 

desenvolvimento do sector terciário na região, em particular dos sectores dos 

transportes, da logística e distribuição, e aumento dos níveis de emprego, no surgimento 

de novos pólos de desenvolvimento urbano e crescimento dos aglomerados existentes 

nas proximidades). A construção do Aeroporto da Ota, em conjunto com o projecto do 

comboio de alta velocidade, resultam num potencial impacte cumulativo positivo, definido 

como um objectivo do PROTAML e no PDM de Alenquer; 

- Os investimentos que têm vindo a ser efectuados no corredor entre Azambuja e 

Carregado, bem como a estratégia de transportes e logística metropolitana definida para 

este território, classificado no PROTAML como uma das três áreas no contexto 

metropolitano em que o ordenamento e a requalificação são identificados como uma 

prioridade estratégica, uma área logística a ser expandida, estruturada e ordenada, 

permite verificar que a concretização do comboio de alta velocidade e a construção de 

uma estação na Ota poderão resultar num impacte cumulativo positivo. O PROTAML 

define como orientação territorial para este espaço o reforço da plataforma logística, 

associada ao novo Aeroporto Internacional de Lisboa e às dinâmicas já instaladas no 

Carregado e em Vila Nova da Rainha/Azambuja; 
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- A localização prevista (ou potencial) de uma área empresarial situada parcialmente no 

Parque Natural das Serras de Aire e de Candeeiros (PNSAC), junto da Benedita, que 

deverá ocupar uma área de sensivelmente 160 ha, na área de corredor das alternativas 

SC, SD, SE e SF (sub-eixo 1.3.1), afectando várias classes de uso do solo constantes 

na Carta de Ordenamento do Plano de Ordenamento da Área Protegida do PNSAC 

(salientando-se o espaço agrícola e silvo-pastoril). Caso a alternativa seleccionada 

contemple este sub-eixo, a intenção de projecto deverá ficar numa situação de 

inviabilidade; 

- A proposta de um Plano de Pormenor para a Zona Industrial de Aveiras-Alcoentre 

(prevista no PDM), elaborada pela Câmara Municipal da Azambuja, com uma ocupação 

prevista de 185 ha, na área dos corredores previstos para as alternativas SB, SD e SF. 

O projecto deverá ficar fortemente condicionado ou mesmo numa situação de 

inviabilidade, caso alguma das alternativas referidas seja seleccionada; 

- As propostas dos Regulamentos do PROFCL, PROFO e PROFR identificam várias 

freguesias com áreas com espaços florestais prioritários para a instalação de Zonas de 

Intervenção Florestal. Caso as alternativas seleccionadas contemplem as áreas 

identificadas, resultarão num impacte cumulativo negativo. 
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6.13 PATRIMÓNIO CULTURAL, ARQUEOLÓGICO E CONSTRUÍDO 
 

6.13.1 Metodologia 
 

6.13.1.1 Classificação patrimonial 

 

Para estabelecer um Valor Patrimonial para os diversos sítios/elementos patrimoniais 

encontrados foram utilizados dez critérios: 

 

- Inserção paisagística - Relativo ao grau de descaracterização da paisagem envolvente / 

grau de descontextualização do sítio/elemento. 

- Grau de conservação - Relativo ao estado de conservação e à especificidade do 

sítio/elemento. 

- Monumentalidade - Relativo à imponência do sítio/elemento, tendo em conta as suas 

especificidades. 

- Representatividade - Relativa ao tipo de contexto e numa escala regional. 

- Raridade - Relativa ao tipo de contexto e numa escala regional. 

- Valor histórico - Relativo à importância que pode assumir como documento para a 

história local/nacional. 

- Valor etnográfico - Relativo à importância que pode assumir como elemento 

representativo de técnicas e modos de vida locais ou regionais tradicionais. 

- Potencial científico - Relativo à importância que pode assumir para a investigação de 

determinada realidade e período. 

- Potencial pedagógico - Relativo à sua possibilidade de utilização pedagógica junto do 

público em geral e escolar em particular. 

- Fiabilidade da avaliação - Relativo ao grau de observação do sítio/elemento e outras 

condicionantes de avaliação dos descritores. 

 

Cada um destes critérios foi avaliado conforme a escala indicada no Quadro 6.13.1. 
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Quadro 6.13.1 - Valores a atribuir aos critérios  

Valores 

3 Elevado 

2 Médio 

1 Reduzido 

0 Sem interesse 

D Indeterminado 

 

Para a obtenção do Valor Patrimonial de cada sítio/elemento atribuíram-se Graus de 

Ponderação a cada um dos critérios que o caracterizam (Quadro 6.13.2), de modo a que o 

Valor Patrimonial resulte da média dos valores desses descritores; naturalmente, quando 

um dos critérios for considerado como “Indeterminado” (ver Quadro 6.13.1), não é 

considerado para a obtenção do Valor Patrimonial do respectivo sítio/elemento. 

 
Quadro 6.13.2 - Graus de ponderação dos critérios usados 

Descritores Grau de Ponderação 

Inserção paisagística 1 

Grau de conservação 6 

Monumentalidade 2 

Representatividade 2 

Raridade 4 

Valor histórico 8 

Valor etnográfico 4 

Potencial científico 8 

Potencial pedagógico 2 

Fiabilidade da observação 4 

Total 41 

 

O valor patrimonial é, assim, calculado multiplicando, para cada critério, o grau de 

ponderação pelo respectivo valor do critério e dividindo o resultado obtido pelo número de 

critérios. Os valores mínimo e máximo, teóricos, são de 0 e de 12,3 ( 41 X 3 / 10), 

respectivamente. 

 

TA metodologia adoptada considerou seis Classes de Valor Patrimonial (Quadro 6.13.3), 

pelas quais são distribuídos os sítios/elementos identificados.  
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Quadro 6.13.3 - Classes de valor patrimonial 

Classes do Valor Patrimonial (VP) 

1 VP < 2,0 

2 2,0 ≤ VP 4,2 

3 4,2 ≤ VP < 6,3 

4 6,3 ≤ VP < 8,3 

5 8,3 ≤ VP < 10,3 

6 ≥ 10,3 

 

 

6.13.1.2 Identificação e avaliação de impactes 

 

Os impactes do empreendimento no património construído e arqueológico podem classificar-

se em quatro tipos: 

 

- Uma afectação física, provocada pela implantação das várias componentes do projecto: 

via (escavações, aterros, pilares de viadutos), restabelecimentos, acessos, 

estacionamento e edifício da estação, subestação; 

- Uma afectação física, provocada pelas infra-estruturas necessárias à construção 

(acessos de obra, estaleiros, manchas de empréstimo ou depósito); 

- Uma afectação na envolvente de um sítio ou elemento patrimonial, causada pela 

proximidade da via, perturbando o seu enquadramento paisagístico, o seu ambiente 

sonoro ou a sua relação de contexto; 

- Uma afectação da envolvente de um sítio ou elemento patrimonial, mas causada pela 

proximidade de infra-estruturas de obra. 

 

Todos estes impactes são negativos, podendo considerar-se os dois primeiros como 

directos e os dois últimos como indirectos. O último é de carácter temporário e reversível. 

 

Foram consideradas como áreas de não afectação aquelas que se encontram fora do limite 

de 200 metros de distância relativamente ao eixo do traçado. Para os sítios de valor 

patrimonial identificados entre os 200 metros e os 50 metros de distância em relação ao 

eixo, foi considerada a existência de um potencial impacte indirecto. 
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Por último, para os sítios de valor patrimonial que se encontram dentro dos 50 metros em 

relação ao eixo do traçado, foi considerada a existência de um potencial impacte directo no 

sítio. 

 

Considerou-se para os sítios situados a menos de 50m mas com traçado em túnel (não 

construído a céu aberto) que o impacte seria indirecto. 

 

O conceito de magnitude, nesta fase de Estudo Prévio, deve aplicar-se ao conjunto do 

impacte por alternativa. Assim, classificaram-se os impactes, por alternativa, como de 

magnitude reduzida no caso do número de sítios ou elementos sujeitos a impacte ser igual 

ou inferior a 5. como de magnitude média quando aquele número se situa entre 6 e 12 e 

como de magnitude elevada quando aquele número é igual ou superior a 13. 

 

O significado de cada impacte resulta do cruzamento do valor patrimonial do sítio ou 

elemento sujeito a impacte com a incidência do impacte (impacte directo ou indirecto): 

 

- impacte muito significativo – impacte directo em mais de que um sítio ou elemento com 

VP igual ou superior a 4 ou que se encontre classificado ou em vias de classificação; 

- impacte significativo - impacte directo em pelo menos um sítio ou elemento com VP igual 

ou superior a 4 ou que se encontre classificado ou em vias de classificação; 

- impacte pouco significativo – restantes impactes, directos ou indirectos. 

 

Os trabalhos arqueológicos que irão desenvolver-se nas fases subsequentes de projecto e 

de obra, incluindo os trabalhos no âmbito de medidas de minimização (sondagens, 

escavações, etc.), permitirão, com elevada probabilidade, a descoberta de sítios e a 

aquisição de conhecimentos. Trata-se, neste caso, de um impacte positivo. 

 

A dinâmica de desenvolvimento urbano que pode vir a ser potenciada pela localização da 

estação de Leiria também virá a constituir um impacte negativo indirecto, embora incerto. 

 

 

6.13.2 Avaliação de impactes nos sítios patrimoniais identificados 
 

No Quadro 6.13.4 apresentam-se, por sub-eixo, os sítios potencialmente objecto de impacte 

localizados no corredor de 400m de largura, centrado nos eixos. Neste quadro indica-se, 
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para cada sítio, a distância ao respectivo eixo ou sub-eixo e o valor patrimonial, calculado de 

acordo com a metodologia apresentada no ponto anterior. 

 

Não foram considerados os sítios não relocalizados (nºs 26, 50, 51, 52), fora dos corredores 

de 400 m (nº 49) ou apenas classificado como “património natural” (nº 38). Também não foi 

considerado o sítio nº 19, constituído por um conjunto de grutas pré-históricas na ribeira do 

Mogo, dado que foram localizadas no interior desse sítio, sete grutas (nº 39 e nºs 41 a 46). 

 

Como já se referiu no subcapítulo 4.13, a caracterização de cada um destes sítios consta de 

fichas reproduzidas no Anexo 4.13.3. Os sítios encontram-se cartografados nos Desenhos 

19.1 a 19.9, assinalando-se o respectivo desenho na 3ª coluna do quadro. 

 

Não tendo sido possível determinar mais que um dos parâmetros de cálculo do valor 

patrimonial para alguns sítios, o respectivo valor é indicado no Quadro 6.13.4 como "ND - 

não determinado". 
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Quadro 6.13.4 - Sítios patrimoniais potencialmente afectados pelo projecto 

Sub-eixos Sítios patrimoniais 
Estatuto de 
protecção 

Nº do 
desenho 

Distância ao 
eixo (m) 

Concelho Categoria Cronologia 
Impacte (D-
Directo; I-
Indirecto) 

Classes de valor 
patrimonial 

(escala 1 a 6) 

nº 29 Vale das 

Pedras 
 19.1 10 (km 2+400) Alenquer Arqueológico Pré-história D 4 

nº 28 Vale da Forca  19.1 130 (km 2+480) Alenquer Arqueológico Pré-história I 3 1.1.2 

nº 27 Quinta do 

Archino 
 19.1 80 (km 2+940) Alenquer Arqueológico Pré-história I ND 

1.1.3 (A)         

1.1.4 

Nº 31 Gruta do 

Carvalhal de 

Turquel – Algar do 

Estreito 

 19.4 
50 m (km 

43+400) 
Alcobaça Arqueolóico  Pré-história D 5 

nº 29 Vale das 

Pedras 
 19.1 10 (km 0+000) Alenquer Arqueológico Pré-história D 4 

nº 28 Vale da Forca  19.1 130 (km 0+100) Alenquer Arqueológico Pré-história I 3 1.2.1 

nº 27 Quinta do 

Archino 
 19.1 90 (km 0+520) Alenquer Arqueológico Pré-história I ND 

nº 25 Capela da 

Sra. da Luz 
 19.3 60 (km 26+600) Rio Maior 

Histórico-

Arquitectónico 
Moderno I 4 

nº 24 Vales  19.3 44 (km 26+700) Rio Maior Arqueológico Pré-história D ND 1.2.2 

nº 23 Gruta da Sra. 

da Luz II 
MN 19.3 

160 (km 

26+740) 
Rio Maior Arqueológico Pré-história I 3 
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Sub-eixos Sítios patrimoniais 
Estatuto de 
protecção 

Nº do 
desenho 

Distância ao 
eixo (m) 

Concelho Categoria Cronologia 
Impacte (D-
Directo; I-
Indirecto) 

Classes de valor 
patrimonial 

(escala 1 a 6) 

nº 36 Moinho da 

Cabecinha 1 
 19.4 110 (km 6+300) Alcobaça Etnográfico 

Moderno 

/Contemporân

eo 

I 3 

1.3.1 

nº 37 Moinho da 

Cabecinha 2 
 19.4 110 (km 6+300) Alcobaça Etnográfico 

Moderno 

/Contemporân

eo 

I 3 

1.3.2 (A)         

1.5 
nº 33 Cova da 

Moura 
 19.4 200 (km2+000) Alcobaça Arqueológico Pré-história I 5 

2.1.1 nº 22 Redondas I  19.4 35 (km 0+180) Alcobaça Etnográfico 

Moderno/ 

Contemporâne

o 

D 3 

2.1.2 nº 21 Fonte Santa II  19.4 190 (km 2+380) Alcobaça Etnográfico 

Moderno/ 

Contemporâne

o 

I 4 

nº 39 e nº 41 a 46 

Grutas 
 19.5 ≤ 60 (km 6+500) Alcobaça Arqueológico Pré-história D 5 

nº 40 Povoado do 

Carvalhal 
 19.5 60 (km 6+500) Alcobaça Arqueológico Pré-história I 4 

nº 13 Cruzeiro de 

Olheiros 
 19.5 

0 (túnel) (km 

8+660) 
Alcobaça 

Histórico-

Arquitectónico 
Indeterminado I 4 

2.1.3 

nº 12 Ermida S. 

João Baptista 
EC 19.5 

110 (túnel) (km 

8+880) 
Alcobaça 

Histórico-

Arquitectónico 
Moderno I 4 
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Sub-eixos Sítios patrimoniais 
Estatuto de 
protecção 

Nº do 
desenho 

Distância ao 
eixo (m) 

Concelho Categoria Cronologia 
Impacte (D-
Directo; I-
Indirecto) 

Classes de valor 
patrimonial 

(escala 1 a 6) 

2.1.3 
nº 11 Olival 

Fechado 
 19.5 30 (km 10+900) Alcobaça Arqueológico Paleolítico D 5 

nº 10 Capela de 

Mélvoa 
 19.6 

130 (km 

19+640) 
Alcobaça 

Histórico-

Arquitectónico 
Moderno I 4 

nº 9 Fonte de 

Mélvoa 
 19.6 30 (km 19+760) Alcobaça Etnográfico 

Medieval/Mod

erno 
D 4 

nº 8 Mélvoa I  19.6 
140 (km 

19+800) 
Alcobaça Etnográfico 

Moderno/Cont

emporâneo 
I 4 

2.1.4 

nº 7 A-do-Barbas  
19.6 

 

160 (km 

20+080) 
Leiria Arqueológico Romano I 3 

nº 2 Areeiro da 

Fonte da Matoeira 
 19.7 50 (km 37+780) Leiria Arqueológico Paleolítico I ND 

nº 3 Areeiro da 

Matoeira Sudoeste 
 19.7 30 (km 37+660) Leiria Arqueológico Paleolítico D 4 

nº 4 Casais 2  19.7 5 (km 37+100) Leiria Arqueológico 
Paleolítico 

inferior 
D 3 

nº 5 Casal do 

Fagundo I 
 19.6 80 (km 31+080) Leiria Arqueológico Moderno I ND 

2.1.5 

nº 6 Casal do 

Fagundo II 
 19.6 

160 (km 

30+760) 
Leiria Arqueológico Pré-história I 3 

2.1.6 (A)         
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Sub-eixos Sítios patrimoniais 
Estatuto de 
protecção 

Nº do 
desenho 

Distância ao 
eixo (m) 

Concelho Categoria Cronologia 
Impacte (D-
Directo; I-
Indirecto) 

Classes de valor 
patrimonial 

(escala 1 a 6) 

nº 22 Redondas I  19.4 35 (km 0+180) Alcobaça Etnográfico 
Moderno/Cont

emporâneo 
D 2 

2.2.1 

nº 21 Fonte Santa II  19.4 190 (km 2+380) Alcobaça Etnográfico 
Moderno/Cont

emporâneo 
I 4 

2.2.2 (A)         

2.2.3 
nº 16 Lagar dos 

Frades 
IIP 19.5 170 (km 7+380) Alcobaça 

Histórico-

Arquitectónico 
Moderno I 4 

nº 17 Fonte do 

Oleiro 
 19.5 90 (km 18+140) 

Porto de 

Mós 
Arqueológico Romano I 4 

nº 18 Serrada  19.9 
10 (túnel) (km 

22+420) 
Batalha Arqueológico 

Romano  e/ou 

Moderno 
I 3 

nº 32 Maceirias  19.9 80 (km 24+680) Batalha Arqueológico 

Romano e/ou 

contemporâne

o 

I ND 

2.2.4 

nº 35 Ermida da 

Senhora do Monte 
 19.9 

180 (túnel) (km 

27+000) 
Leiria 

Histórico-

Arquitectónico 
Moderno I 4 

2.3.1 (A)         

nº 14 Capela Nª. 

Srª. dos Enfermos 
 19.5 160 (km 3+480) Alcobaça 

Histórico-

Arquitectónico 
Indeterminado I 4 

2.3.2 

nº 15 Poço Laranjo  19.5 50 (km 3+500) Alcobaça Arqueológico Medieval D 3 

2.4.1 (A)         

2.4.2 (A)         
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Sub-eixos Sítios patrimoniais 
Estatuto de 
protecção 

Nº do 
desenho 

Distância ao 
eixo (m) 

Concelho Categoria Cronologia 
Impacte (D-
Directo; I-
Indirecto) 

Classes de valor 
patrimonial 

(escala 1 a 6) 

2.5.1 (A)         

2.5.2 (A)         

nº 1 Vale Coimbra  19.8 
190 (km 

15+800) 
Pombal Arqueológico Moderno I ND 

2.5.3A/B/C 
nº 47 Igreja de 

Assanha da Paz 
 19.8 

25 a 65 (km 

20+150) 
Pombal 

Histórico-

Arquitectónico 

Contemporâne

o 
I 4 

2.7 (A)         

2.8.1 

nº 34 Gruta das 

Redondas – Algar 

João Ramos 

 19.4 45 (km 0+540) Alcobaça Arqueológico Pré-história D 5 

nº 20 Fonte Santa I  19.4 20 (km 4+600) Alcobaça Etnográfico 
Moderno/Cont

emporâneo 
D 3 

nº 21 Fonte Santa II  19.4 140 (km 4+340) Alcobaça Etnográfico 
Moderno/Cont

emporâneo 
I 4 2.8.2 

nº 30 Fonte Santa 

III 
 19.4 90 (km 4+400) Alcobaça Etnográfico 

Moderno/Cont

emporâneo 
I 3 

nº 20 Fonte Santa I  19.4 20 (km 2+000) Alcobaça Etnográfico 
Moderno/Cont

emporâneo 
D 3 

nº 21 Fonte Santa II  19.4 
1400 (km 

1+600) 
Alcobaça Etnográfico 

Moderno/Cont

emporâneo 
I 4 2.9 

nº 30 Fonte Santa 

III 
 19.4 90 (km 1+800) Alcobaça Etnográfico 

Moderno/Cont

emporâneo 
I 3 
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Sub-eixos Sítios patrimoniais 
Estatuto de 
protecção 

Nº do 
desenho 

Distância ao 
eixo (m) 

Concelho Categoria Cronologia 
Impacte (D-
Directo; I-
Indirecto) 

Classes de valor 
patrimonial 

(escala 1 a 6) 

nº 30 Fonte Santa 

III 
 19.4 80 (km 1+740) Alcobaça Etnográfico 

Moderno/Cont

emporâneo 
I 3 

2.10 

nº 20 Fonte Santa I  19.4 200 (km 2+000) Alcobaça Etnográfico 
Moderno/Cont

emporâneo 
I 3 

2.11 (A)         

Estação 

de Leiria 

(Nascente) 

nº 48 Fonte Nova  19.9 
60 (acesso 

rodoviário) 
Leiria Etnográfico 

Contemporâne

o 
I 3 

Nota: (A) Ausência de sítios identificados   ND - Não determinado  

  MN – Monumento Nacional IIP – Imóvel de In teresse Público EC – Em vias de Classificação 
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Dos elementos identificados apenas se encontram classificados ou em vias de classificação 

os nº 12 (Ermida de S. João Baptista, Alcobaça, em vias de classificação), 16 (Lagar dos 

Frades, Alcobaça, Imóvel de Interesse Público) e 23 (Gruta da Senhora da Luz II, Rio Maior, 

Monumento Nacional). 

 

No Quadro 6.13.5 apresenta-se uma avaliação do significado dos impactes, por sub-eixo, 

baseado na valoração patrimonial efectuada e no carácter directo ou indirecto do potencial 

impacte. 

 
Quadro 6.13.5 - Avaliação de impactes por sub-eixo 

Impactes directos Impactes indirectos Significado do impacte 

Eixo / Sub-
eixo 

em sítios 
com Classes 
de VP 4 ou 5 

noutros 
sítios 

em sítios com 
classes de VP ≥ 4 ou 
classificados ou em 
vias de classificação 

noutros 
sítios 

antes de 
minimização 

após 
minimização 

1.1.2 29   27, 28 - - - 

1.1.4 31    - - - 

1.2.1 29   27, 28 - - - 

1.2.2  24 23, 25  - - 

1.3.1    36, 37 -  

1.5    33 -  

2.1.1  22   -  

2.1.2   21  -  

2.1.3 
11, 39, 41, 42, 

43, 44, 45, 46 
 12, 13, 40  - - - - - 

2.1.4 9  8, 10 7 - - - 

2.1.5  3, 4  2, 5, 6 -  

2.2.1  22 21  -  

2.2.3   16  -  

2.2.4  18 17, 35  - - 

2.3.2  15 14  - - 

2.5.3A/B/C   47 1 -  

2.8.1 34    - - - 

2.8.2  20 21 30 - - 

2.9  20 21 30 - - 

2.10    20, 30 -  

Estação de 

Leiria - 

Nascente 

   48 -  
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6.13.3 Síntese de impactes 
 

No Quadro 6.13.6 apresenta-se a caracterização dos potenciais impactes identificados, de 

acordo com a metodologia geral adoptada. 

 

Verifica-se que as situações de impacte directo sobre sítios conhecidos são, no geral, 

passíveis de minimização eficaz, anulando ou reduzindo substancialmente o impacte 

potencial. Os impactes considerados como mais significativos dizem respeito a impactes 

directos sobre sítios com importância patrimonial mais elevada. 

 

Analisando o Quadro 6.13.6, verifica-se que o factor Património Cultural nem sempre se 

apresenta como discriminante em termos de avaliação de alternativas por sub-troço, sendo 

praticamente equivalentes as alternativas do Sub-troço S. Em relação ao sub-troço N, já é 

possível distinguir as alternativas NE e NF como alternativas preferíveis em relação às 

restantes. 
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Quadro 6.13.6 - Matriz síntese de impactes – Património Cultural, Arqueológico e Construído 

A
lte

rn
at

iv
a 

Impacte 
Acção ou acções 

causadora(s) 
Localização 

Fa
se

  

N
at

ur
ez

a 

M
ag

ni
tu

de
 

In
ci

dê
nc

ia
 

D
ur

aç
ão

 

O
co

rr
ên

ci
a 

D
im

en
sã

o 
es

pa
ci

al
 

R
ev

er
si

bi
lid

ad
e 

Si
gn

ifi
ca

do
 s

em
 m

ed
id

as
 

m
iti

ga
do

ra
s 

Si
gn

ifi
ca

do
 c

om
 m

ed
id

as
 

m
iti

ga
do

ra
s 

Sub-troço Sul 

SA 
Afectação de sítios 

patrimoniais 
Obra, presença da via 27, 28, 29, 31 CONST / EXPL - ● 

DIR/ 

IND 
PER C L IRREV -- - 

SB 
Afectação de sítios 

patrimoniais 
Obra, presença da via 

23, 24, 25, 27, 28, 29, 

31 
CONST / EXPL - ●● 

DIR/ 

IND 
PER C L IRREV - -  -  

SC 
Afectação de sítios 

patrimoniais 
Obra, presença da via 27, 28, 29, 36, 37 CONST / EXPL - ● 

DIR/ 

IND 
PER C L REV - - - 

SD 
Afectação de sítios 

patrimoniais 
Obra, presença da via 

23, 24, 25, 27, 28, 29, 

36, 37 
CONST / EXPL - ●● 

DIR/ 

IND 
PER C L IRREV - -  -  

SE 
Afectação de sítios 

patrimoniais 
Obra, presença da via 27, 28, 29, 33, 36, 37 CONST / EXPL - ●● 

DIR/ 

IND 
PER C L IRREV - -  -  

SF 
Afectação de sítios 

patrimoniais 
Obra, presença da via 

23, 24, 25, 27, 28, 29, 

33, 36, 37 
CONST / EXPL - ●● 

DIR/ 

IND 
PER C L IRREV - -  -  

Zona de Ligação entre os sub-troços Sul e Norte 

LA 
Afectação de sítios 

patrimoniais 
Obra, presença da via 21, 22 CONST / EXPL - ● 

DIR/ 

IND 
PER C L IRREV -   

LB 
Afectação de sítios 

patrimoniais 
Obra, presença da via 34, 30, 20 CONST / EXPL - ● 

DIR/ 

IND 
PER C L REV - - - 
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LC 
Afectação de sítios 

patrimoniais 
Obra, presença da via 21, 22 CONST / EXPL - ● 

DIR/ 

IND 
PER C L IRREV -  - 

LD 
Afectação de sítios 

patrimoniais 
Obra, presença da via 21, 22 CONST / EXPL - ● 

DIR/ 

IND 
PER C L IRREV -  - 

LE 
Afectação de sítios 

patrimoniais 
Obra, presença da via 20, 21, 30, 34 CONST / EXPL - ● 

DIR/ 

IND 
PER C L IRREV - - - 

LF 
Afectação de sítios 

patrimoniais 
Obra, presença da via 20, 21, 30, 34 CONST / EXPL - ● 

DIR/ 

IND 
PER C L IRREV - - - 

Sub-troço Norte 

NA 
Afectação de sítios 

patrimoniais 
Obra, presença da via 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 13, 39, 40, 

41, 42, 43, 44, 45, 46, 

47 

CONST / EXPL - ●●● 
DIR/ 

IND 
PER C L IRREV - - - - - 

NB 
Afectação de sítios 

patrimoniais 
Obra, presença da via 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 13, 39, 40, 

41. 42, 43, 44, 45, 46, 

47 

CONST / EXPL - ●●● 
DIR/ 

IND 
PER C L IRREV - - - - - 

NC 
Afectação de sítios 

patrimoniais 
Obra, presença da via 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 

13, 39, 40, 41, 42, 43, 

44, 45, 46, 47 

CONST / EXPL - ●●● 
DIR/ 

IND 
PER C L IRREV - - - - - 
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ND 
Afectação de sítios 

patrimoniais 
Obra, presença da via 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 39, 40, 

41, 42, 43, 44, 45, 46, 

47 

CONST / EXPL - ●●● 
DIR/ 

IND 
PER C L IRREV - - - - - 

NE 
Afectação de sítios 

patrimoniais 
Obra, presença da via 1, 16, 17, 18, 35, 47 CONST / EXPL - ●● 

DIR/ 

IND 
PER C  IRREV -  - 

NF 
Afectação de sítios 

patrimoniais 
Obra, presença da via 1, 14, 15, 17, 18, 35, 47 CONST / EXPL - ●● 

DIR/ 

IND 
PER C L IRREV -  - 

Estação de Leiria 

Nascente 
Afectação de sítios 

patrimoniais 

Presença do acesso 

rodoviário 
48 EXPL - ● IND PER C L REV -  
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6.13.4 Impactes cumulativos 
 

A afectação de elementos com interesse patrimonial tem também probabilidade de ocorrer 

na realização de outros projectos e acções no território atravessado pelos corredores da 

linha de alta velocidade. 

 

Verifica-se, assim, um potencial impacte negativo cumulativo decorrente da afectação de 

valores patrimoniais. 

 

Inversamente, também existirá um impacte negativo cumulativo com os projectos que 

contribuam para o aumento do conhecimento, através de trabalhos de prospecção ou de 

intervenções de minimização. Tratar-se-á, em geral, de grandes projectos para os quais se 

exige este tipo de práticas de salvaguarda. 
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6.14 GESTÃO DE RESÍDUOS 
 

6.14.1 Metodologia 
 

Na avaliação de impactes do projecto na gestão de resíduos considerou-se que a 

abordagem metodológica mais adequada corresponderia à avaliação da capacidade dos 

sistemas/operadores de gestão de resíduos, existentes ou previstos, para garantir o 

transporte, a valorização e o destino final adequados dos resíduos produzidos durante a 

construção e exploração do projecto. A adopção desta abordagem metodológica concretiza-

se através dos seguintes passos fundamentais: 

 

- Identificação das acções de construção e exploração geradoras de resíduos, recorrendo 

aos elementos do Estudo Prévio e a informações recolhidas em projectos similares; 

- Identificação e classificação dos resíduos gerados de acordo com a Lista Europeia de 

Resíduos (LER), designadamente, em relação à sua perigosidade; 

- Estimativa das quantidades dos resíduos originados pela construção e exploração do 

projecto; 

- Determinação da capacidade e disponibilidade dos sistemas/operadores de gestão de 

resíduos existentes e previstos na região onde se insere a área de estudo, para garantir 

o transporte, valorização e destino final adequados das tipologias e quantitativos de 

resíduos potencialmente gerados pelo projecto. 

 

No entanto, a aplicação plena desta metodologia foi limitada pelas seguintes condições: 

 

- No presente Estudo Prévio não são apresentadas estimativas da produção de resíduos 

durante a construção e exploração do projecto, com excepção feita para o caso das 

terras sobrantes resultantes das operações de terraplenagem durante a construção. As 

terras sobrantes constituem, de qualquer modo, o resíduo mais problemático em termos 

de gestão atendendo aos elevados quantitativos previstos. Por comparação com 

projectos similares, é previsível que quantitativos dos restantes tipos de resíduos não 

sejam tão elevados que coloquem problemas à sua gestão. 

- No caso concreto das terras sobrantes que, tal como se referiu, constituem o único 

resíduo para o qual são apresentadas estimativas de produção, não está definido um 

horizonte temporal concreto para a realização das acções de construção que as 

originam (terraplenagens).  
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- Como consequência, não se justifica um cálculo extemporâneo da 

capacidade/disponibilidade dos sistemas/operadores de gestão de resíduos existentes e 

previstos, quer pela falta de estimativas das quantidades de resíduos gerados, quer pela 

ausência de definição das datas previstas para a realização das acções geradoras 

desses resíduos. Este facto inviabiliza qualquer possibilidade de determinação da 

capacidade dos sistemas/operadores, uma vez que esta deverá sofrer evoluções 

significativas no futuro. Os dados disponíveis que se apresentam neste estudo 

correspondem, essencialmente, à descrição da estrutura e funcionamento dos sistemas 

de gestão de resíduos já implementados ou previstos e à identificação dos operadores 

de resíduos não urbanos licenciados, tendo sido apresentados no âmbito do sub-capítulo 

4.14 (Caracterização da Situação Actual: Gestão de Resíduos) e do capítulo 5 (Evolução 

da Situação Actual Sem Projecto) .  

 

Pela conjugação dos factores descritos, neste capítulo a avaliação desenvolvida é sobretudo 

qualitativa. Em fase de Projecto de Execução, a avaliação de impactes na gestão de 

resíduos deverá ser revista, em consonância com os dados concretos sobre a geração de 

resíduos que então já sejam conhecidos. 

 

 

6.14.2 Impactes na fase de construção 
 

Na fase de construção os resíduos gerados resultam essencialmente das seguintes acções 

de projecto: 

 

- Implantação, funcionamento e desactivação de estaleiros; 

- Abertura de acessos de obra; 

- Operação e movimentação de veículos e máquinas afectos à obra; 

- Desmatação; 

- Demolição de edifícios e infra-estruturas e limpeza do terreno; 

- Execução de escavações e aterros; 

- Execução de fundações; 

- Construção da plataforma e de obras de arte especiais e correntes; 

- Colocação de equipamentos diversos; 

- Gestão das terras sobrantes; 

- Construção da estação e respectivos acessos. 
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No Quadro 6.14.1 listam-se os resíduos gerados pelas acções de construção enumeradas, 

os quais estão agrupados segundo a sua classificação na LER e identificados pelo 

respectivo código LER (de seis dígitos) ou pelo número do subcapítulo (de quatro dígitos) 

em que se inserem. Para cada resíduo identificam-se as principais acções de construção 

geradoras e a sua perigosidade. 

 

Pela análise do Quadro 6.14.1 verifica-se que uma fracção significativa dos resíduos 

produzidos durante a construção do projecto corresponde a resíduos urbanos e 

equiparados, a resíduos de embalagens, a óleos usados, a pneus usados e a pilhas e outros 

acumuladores usados (de veículos, industriais e similares), para os quais estão 

implementados sistemas de gestão específicos a nível nacional, com capacidade para 

garantir o seu transporte, valorização e destino final adequados.  

 

Na ausência de sistemas de gestão específicos, a gestão dos resíduos é normalmente 

assegurada por operadores devidamente licenciados para o efeito pelo Instituto de Resíduos 

(INR). 

 

Como foi referido no ponto 6.14.1, no presente Estudo Prévio não são apresentadas 

estimativas da produção de resíduos, com excepção do caso das terras sobrantes, o que 

conjugado com a ausência de definição das datas previstas para a realização das acções de 

construção geradoras desses resíduos, impossibilita o calculo da capacidade/disponibilidade 

dos sistemas/operadores de gestão de resíduos existentes e previstos na área de estudo e 

região envolvente para garantirem a sua adequada gestão. Este facto constitui uma lacuna 

de informação relevante que limita uma avaliação quantitativa e fundamentada dos impactes 

gerados pelo projecto na gestão de resíduos. 
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Quadro 6.14.1 - Resíduos gerados pelas acções de construção do projecto 

Código LER Designação Perigosidade Acção geradora 

02 01 07 Resíduos silvícolas Não Desmatação 

08 01 11 
Resíduos de tintas e vernizes contendo solventes orgânicos ou outras 

substâncias perigosas 
Sim 

08 01 12 
Resíduos de tintas e vernizes contendo solventes orgânicos não abrangidos 

em 08 01 11 
Não 

08 01 19 
Suspensões aquosas contendo tintas e vernizes contendo solventes 

orgânicos ou outras substâncias perigosas 
Sim 

08 01 20 Suspensões aquosas contendo tintas e vernizes não abrangidas em 08 01 19 Não 

Implantação, operação e desactivação de estaleiros 

Construção de obras de arte especiais e correntes 

Construção da estação e respectivos acessos 

08 03 12 Resíduos de tintas de impressão contendo substâncias perigosas Sim 

08 03 13 Resíduos de tintas de impressão não abrangidos em 08 03 13 Não 

08 03 17 Resíduos de tonner de impressão, contendo substâncias perigosas Sim 

08 03 18 Resíduos de tonner de impressão não abrangidos em 08 03 17 Não 

Funcionamento de estaleiros (escritórios) 

08 04 09 
Resíduos de colas ou vedantes contendo solventes orgânicos ou outras 

substâncias perigosas 
Sim 

08 04 10 Resíduos de colas ou vedantes não abrangidos em 08 04 09 Não 

Implantação, operação e desactivação de estaleiros 

Construção de obras de arte especiais e correntes 

Construção da estação e respectivos acessos 

13 01 09 Óleos hidráulicos minerais clorados Sim 

13 01 10 Óleos hidráulicos minerais não clorados Sim 

13 01 11 Óleos hidráulicos sintéticos Sim 

13 01 12 Óleos hidráulicos facilmente biodegradáveis Sim 

13 01 13 Outros óleos hidráulicos Sim 

13 02 04 Óleos minerais clorados de motores, transmissões e lubrificação Sim 

13 02 05 Óleos minerais não clorados de motores, transmissões e lubrificação Sim 

Funcionamento dos estaleiros 

Operação e movimentação de veículos e máquinas 

afectos à obra 
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Código LER Designação Perigosidade Acção geradora 

13 02 06 Óleos sintéticos de motores, transmissões e lubrificação Sim 

13 02 07 Óleos facilmente biodegradáveis de motores, transmissões e lubrificação Sim 

13 02 08 Outros óleos de motores, transmissões e lubrificação Sim 

13 07 01 Fuelóleo e gasóleo Sim 

13 07 02 Gasolina Sim 

Funcionamento dos estaleiros 

Operação e movimentação de veículos e máquinas 

afectos à obra 

15 01 
Embalagens (incluindo resíduos urbanos e equiparados a embalagens, 

recolhidos separadamente) 
Não Funcionamento dos estaleiros 

15 02 Absorventes, materiais filtrantes, panos de limpeza e vestuário de protecção Não Funcionamento dos estaleiros 

16 01 03 Pneus usados Não 

Funcionamento dos estaleiros 

Operação e movimentação de veículos e máquinas 

afectos à obra 

16 02 Resíduos de equipamento eléctrico e electrónico Sim 

Funcionamento dos estaleiros 

Demolição de edifícios e infra-estruturas e limpeza do 

terreno 

16 04  03 Outros resíduos de explosivos Sim Execução de escavações 

16 06 Pilhas e acumuladores Sim Funcionamento de estaleiros 

17 01 Betão, tijolos, ladrilhos, telhas e materiais cerâmicos Não 

17 02 Madeiras, vidro e plástico Não 

17 03 Misturas betuminosas, alcatrão e produtos de alcatrão Sim 

17 04 Metais (incluindo ligas) Não 

Demolição de edifícios e infra-estruturas e limpeza do 

terreno 

Execução de fundações 

Construção da plataforma e de obras de arte especiais 

e correntes 

Colocação de equipamentos diversos 

Construção da estação e respectivos acessos 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
 

 

 
LIGAÇÃO FERROVIÁRIA DE ALTA VELOCIDADE ENTRE LISBOA E PORTO. TROÇO ALENQUER / POMBAL – LOTE C1 

ESTUDO PRÉVIO – Volume 17 – Estudo de Impacte Ambiental – Relatório (Tomo 4/4) 
Doc N.º 02-EM-C00000000-00-RSTD001-0C – REVISÃO C – 30 de Março de 2007 

6.791 

Código LER Designação Perigosidade Acção geradora 

17 05 03 Solos e rochas contendo substâncias perigosas Sim 

Funcionamento de estaleiros 

Operação e movimentação de veículos e máquinas 

afectos à obra 

17 05 04 Solos e rochas não abrangidas no 17 05 03 Não Execução de escavações e aterros 

17 05 08 Balastros de linhas de caminho de ferro não abrangidos em 17 05 07 Não Construção da plataforma 

17 06 Materiais de isolamento e materiais de construção contendo amianto Sim 
Demolição de edifícios e infra-estruturas e limpeza do 

terreno 

17 09 02 Resíduos de construção e demolição contendo PCB Sim 

17 09 03 
Outros resíduos de construção e demolição (incluindo misturas de resíduos) 

contendo substâncias perigosas 
Sim 

17 09 04 
Mistura de resíduos de construção e demolição não abrangidos em 17 09 01, 

17 09 02 e 17 09 03 
Não 

Demolição de edifícios e infra-estruturas e limpeza do 

terreno 

Execução de fundações 

Construção da plataforma e de obras de arte especiais 

e correntes 

Colocação de equipamentos diversos 

Construção da estação e respectivos acessos 

20 01 01 Papel e cartão Não 

20 01 02 Vidro Não 

20 01 08 Resíduos biodegradáveis de cozinhas e cantinas Não 

20 01 39 Plásticos Não 

20 01 40 Metais Não 

20 03 01 Outros resíduos urbanos e equiparados, incluindo misturas de resíduos Não 

20 03 04 Lamas de fossas sépticas Não 

Funcionamento dos estaleiros 

Nota: Os resíduos considerados não perigosos quando contaminados com substâncias perigosas passam a ser considerados resíduos perigosos 
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Contudo, por comparação com projectos similares não é previsível que a produção de 

resíduos durante a construção, com excepção das terras sobrantes, atinja quantitativos tão 

elevados que não possam ser absorvidos pelos sistemas/operadores de gestão e 

adequadamente geridos. 

 

Com base neste pressuposto, considera-se que o projecto não apresentará impactes 

negativos associados à gestão dos resíduos gerados pelas acções de construção, com 

eventual excepção das terras sobrantes. 

 

Em relação às terras sobrantes, com base na informação disponível no Estudo Prévio, 

nomeadamente no Volume 3 - Geologia e Geotecnia e no Volume 5 - Terraplenagens e 

Drenagem, apresentam-se de seguida os cálculos das quantidades previstas por eixo/sub-

eixo e por alternativa, explicitando-se os pressupostos assumidos para efectuar esses 

cálculos. 

 

De acordo com as directrizes do INR, as terras de escavação não contaminadas só 

constituem resíduo quando cessa a possibilidade da sua reutilização. Com base neste 

pressuposto, consideraram-se como terras sobrantes (resíduo) as que correspondem a: 

 

- Volumes de saneamento de solos não adequados à fundação de aterros, 

nomeadamente aluviões e margas. Estes solos terão que ser retirados e enviados para 

valorização ou depósito e substituídos por solos granulares de características 

adequados à constituição de uma boa base para a execução dos aterros. Por razões 

económicas e ambientais assume-se que, sempre que possível, a reposição dos solos 

saneados deve ser efectuada como solos de escavação reutilizáveis. 

- Solos não reutilizáveis provenientes da escavação. Uma parte importante dos solos a 

escavar não cumprem as características mínimas para serem reutilizados em aterro, 

pelo que terão que ser enviados para valorização ou depósito. O Estudo Geológico-

Geotécnico (Volume 3) estima percentagens variáveis de solos de escavação a rejeitar 

consoante as formações de origem. Para os solos provenientes da escavação em linha 

estimaram-se percentagens da ordem dos 5% a 15%, tendo-se assumido o valor médio 

de 10% para realização dos cálculos. No caso dos solos provenientes da escavação em 

túnel estimou-se uma percentagem de 75%. 

- Solos em excesso resultantes do balanço final de terras entre o volume de escavação 

reutilizável e o volume necessário para a execução dos aterros. 
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No Quadro 6.14.2 apresentam-se as estimativas dos volumes totais de terras escavadas, 

que incluem os solos a sanear para fundação dos aterros, e de terras necessárias para 

execução de aterros, por eixo/sub-eixo. 

 

Com base nos volumes apresentados no Quadro 6.14.2, procedeu-se ao cálculo do volume 

total de terras escavadas não passível de reutilização na execução dos aterros, constituindo 

um resíduo de construção que terá que ser conduzido directamente a valorização ou a 

depósito, conforme as suas características e as soluções de gestão disponíveis. O volume 

calculado, apresentado por eixo/sub-eixo (Quadro 6.14.3) e por alternativa (Quadro 6.14.5), 

corresponde ao somatório dos solos a sanear para fundação dos aterros e das terras de 

escavação em linha e em túnel que não cumprem as condições mínimas para serem 

reutilizadas em aterro.  

 

Pela análise dos valores calculados verifica-se que ao longo do troço em estudo serão 

gerados volumes variáveis de terras não reutilizáveis, conforme o trecho em análise. Os 

volumes mais elevados estimam-se no sub-troço Norte, variando entre 1,8 e 2,1 milhões m3 

de terras. No sub-troço Sul todas as alternativas apresentam volumes de terras que rondam 

entre os 0,6 e os 0,7 milhões m3. Na zona de ligação entre os sub-troços Sul e Norte, os 

volumes estimados são bastante reduzidos em relação aos estimados para os sub-troços e 

definem dois conjuntos de alternativas: um, constituído pelas alternativas LA, LC, LD, com 

valores reduzidos da ordem dos 2,5 – 3,6 mil m3 de terras, e outro com valores 

comparativamente bastante mais elevados que rodam os 74,1 – 75,8 mil m3 de terras, 

constituído pelas restantes alternativas (LB, LE, LF). 
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Quadro 6.14.2 - Volumes totais de terras escavadas e de terras necessárias para execução de aterros por eixo/sub-eixo 
Escavação (m3) Aterro (m3) 

Eixo / Sub-eixo Saneamento  
(A) 

Escavação em linha 
(B) 

Escavação em túnel 
(C) 

Volume total  
(D = A + B + C) 

Aterro comum 
(E) 

Aterros especiais 
(F) 

Volume total 
(G = E + F) 

1.1.2 69.888 125.850 0 195.738 405.081 0 405.081 

1.1.3 248.235 2.399.556 0 2.647.791 1.850.708 920.258 2.770.966 

1.1.4 0 1.473.536 0 1.473.536 504.246 0 504.246 

Total eixo 1.1 318.123 3.998.942 0 4.317.065 2.760.035 920.258 3.680.293 

1.2.1 85.888 605.337 0 691.225 555.049 0 555.049 

1.2.2 129.164 2.892.766 0 3.021.930 1.472.113 752.100 2.224.213 

Total eixo 1.2 215.052 3.498.103 0 3.713.155 2.027.162 752.100 2.779.262 

1.3.1 0 130.481 0 130.481 604.787 0 604.787 

1.3.2 0 363.087 0 363.087 144.243 0 144.243 

Total eixo 1.3 0 493.568 0 493.568 749.030 0 749.030 

Total eixo 1.5 0 439.271 0 439.271 433.090 315.375 748.465 

2.1.1 0 25.370 0 25.370 376.254 0 376.254 

2.1.2 0 0 0 0 354.542 0 354.542 

2.1.3 54.605 1.136.057 206.240 1.396.902 345.885 1.138.554 1.484.439 

2.1.4 317.459 4.787.594 0 5.105.053 993.957 1.016.562 2.010.519 

2.1.5 108.298 1.504.428 0 1.612.726 199.305 893.315 1.092.620 

2.1.6 0 1.888.008 0 1.888.008 538.402 395.405 933.807 

Total eixo 2.1 480.362 9.341.457 206.240 10.028.059 2.808.345 3.443.836 6.252.181 

2.2.1 0 261.64 0 26.164 466.718 0 466.718 

2.2.2 0 0 0 0 791.619 0 791.619 

2.2.3 44.250 716.114 0 760.364 1.316.550 2.224 1.318.774 

2.2.4 58.200 5.501.070 811.749 6.371.019 1.603.723 1.102.935 2.706.658 

Total eixo 2.2 102.450 6.243.348 811.749 7.157.547 4.178.610 1.105.159 5.283.769 

2.3.1 0 10.186 0 10.186 98.766 0 98.766 

2.3.2 152.200 815.585 0 967.785 1.295.838 131.109 1.426.947 
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Escavação (m3) Aterro (m3) 
Eixo / Sub-eixo Saneamento  

(A) 
Escavação em linha 

(B) 
Escavação em túnel 

(C) 
Volume total  

(D = A + B + C) 
Aterro comum 

(E) 
Aterros especiais 

(F) 
Volume total 
(G = E + F) 

Total eixo 2.3 152.200 825.771 0 977.971 1.394.604 131.109 1.525.713 

2.4.1 0 617.556 0 617.556 524.96 6.852 593.48 

2.4.2 4.000 608.378 0 612.378 395.609 4.873 400.482 

Total eixo 2.4 4.000 1.225.934 0 1.229.934 448.105 11.725 459.830 

2.5.1 41.000 2.160.323 0 2.201.323 666.912 0 666.912 

2.5.2 4.000 872.806 0 876.806 225.711 191.439 417.150 

2.5.3A/B/C 7.300 3.741.987 0 3.749.287 1.243.776 2.033.412 3.277.188 

Total eixo 2.5 52.300 6.775.116 0 6.827.416 2.136.399 2.224.851 4.361.250 

Total eixo 2.7 283.847 3.211.063 0 3.494.910 1.144.641 767.051 1.911.692 

2.8.1 0 741.041 0 741.041 147.325 203.044 350.369 

2.8.2 0 0 0 0 458.247 406.035 864.282 

Total eixo 2.8 0 741.041 0 741.041 605.572 609.079 1.214.651 

Total eixo 2.9 0 9.810 0 9.810 501.379 281.098 782.477 

Total eixo 2.10 0 17.616 0 17.616 650.499 0 650.499 

Total eixo 2.11 0 682.343 0 682.343 20.999 0 20.999 

Notas: 
O volume de escavação em linha corresponde ao somatório dos volumes de escavação em solo e em rocha (escavação com recurso a explosivos). 
Os volumes de aterro indicados englobam os volumes necessários para o coroamento, corpo e partes superiores e inferiores dos aterros, bem como para a reposição de solos 
saneados. 
O volume de aterro comum corresponde ao volume de terras necessário para construir os aterros com alturas máximas de cerca de 15 m. 
O volume de aterro especial corresponde ao volume de terras necessário para construir aterros com alturas superiores a 15 m, que poderão atingir 20 m, e excepcionalmente, 
25 m a 30 m. 
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Quadro 6.14.3 - Volumes de terras de escavação não reutilizáveis na execução dos aterros por 

eixo/sub-eixo 

Terras de escavação não reutilizáveis na execução dos aterros (m3) 

Eixo / Sub-eixo Saneamento  
(A) 

Escavação em linha 
não reutilizável  

(H = 0,1xB) 

Escavação em túnel 
não reutilizável  

(I = 0,75xC) 

Volume total  
(J = A + H + I) 

1.1.2 69.888 12.585 0 82.473 

1.1.3 248.235 239.956 0 488.191 

1.1.4 0 147.354 0 147.354 

Total eixo 1.1 318.123 399.894 0 718.017 

1.2.1 85.888 60.534 0 146.422 

1.2.2 129.164 289.277 0 418.441 

Total eixo 1.2 215.052 349.810 0 564.862 

1.3.1 0 13.048 0 13.048 

1.3.2 0 36.309 0 36.309 

Total eixo 1.3 0 49.357 0 49.357 

Total eixo 1.5 0 43.927 0 43.927 

2.1.1 0 2.537 0 2.537 

2.1.2 0 0 0 0 

2.1.3 54.605 113.606 154.680 322.891 

2.1.4 317.459 478.759 0 796.218 

2.1.5 108.298 150.443 0 258.741 

2.1.6 0 188.801 0 188.801 

Total eixo 2.1 480.362 934.146 154.680 1.569.188 

2.2.1 0 2.616 0 2.616 

2.2.2 0 0 0 0 

2.2.3 44.250 71.611 0 115.861 

2.2.4 58.200 550.107 608812 1.217.119 

Total eixo 2.2 102.450 624.335 608812 1.335.597 

2.3.1 0 1.019 0 1.019 

2.3.2 152.200 81.559 0 233.759 

Total eixo 2.3 152.200 82.577 0 234.777 

2.4.1 0 61.756 0 61.756 

2.4.2 4.000 60.838 0 64.838 

Total eixo 2.4 4.000 122.593 0 126.593 

2.5.1 41.000 216.032 0 257.032 

2.5.2 4.000 87.281 0 91.281 

2.5.3A/B/C 7.300 374.199 0 381.499 

Total eixo 2.5 52.300 677.512 0 729.812 

Total eixo 2.7 283.847 321.106 0 604.953 
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Terras de escavação não reutilizáveis na execução dos aterros (m3) 

Eixo / Sub-eixo Saneamento  
(A) 

Escavação em linha 
não reutilizável  

(H = 0,1xB) 

Escavação em túnel 
não reutilizável  

(I = 0,75xC) 

Volume total  
(J = A + H + I) 

2.8.1 0 74.104 0 74.104 

2.8.2 0 0 0 0 

Total eixo 2.8 0 74.104 0 74.104 

Total eixo 2.9 0 981 0 981 

Total eixo 2.10 0 1.762 0 1.762 

Total eixo 2.11 0 68.234 0 68.234 

 

Para concluir a estimativa do volume total de terras sobrantes originadas pela construção 

deste Lote, em adição ao volume de terras escavadas não reutilizáveis, é necessário 

calcular o volume de terras excedentes resultante do balanço de terras entre o volume de 

escavação reutilizável e o volume necessário para a execução dos aterros (designado por 

balanço final de terras). Assim, atendendo aos volumes de saneamento e às percentagens 

de solos de escavação não reutilizáveis em linha (10%) e em túnel (75%), procedeu-se ao 

seu cálculo por eixo/sub-eixo (Quadro 6.14.4) e por alternativa (Quadro 6.14.5).  

 

De salientar que o balanço de terras apresentado é apenas indicativo, já que os balanços 

reais, a efectuar na fase seguinte de projecto, deverão ter em conta que o troço será 

subdividido em dois sub-troços, que constituirão, em si, projectos de execução específicos, 

a que corresponderão empreitadas autónomas. 

 
Quadro  6.14.4 - Balanço final de terras por eixo/sub-eixo 

Eixos / Sub-eixo 
Escavação reutilizável total (m3) 

(K = D - J) 
Aterro total (m3) 

(G) 
Balanço final de terras (m3) 

(L = K - G) 

1.1.2 113.265 405.081 -291.816 

1.1.3 2.159.600 2.770.966 -611.366 

1.1.4 1.326.182 504.246 821.936 

Total eixo 1.1 3.599.048 3.680.293 -81.245 

1.2.1 544.803 555.049 -10.246 

1.2.2 2.603.489 2.224.213 379.276 

Total eixo 1.2 3.148.293 2.779.262 369.031 

1.3.1 117.433 604.787 -487.354 

1.3.2 326.778 144.243 182.535 

Total eixo 1.3 444.211 749.030 -304.819 
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Eixos / Sub-eixo 
Escavação reutilizável total (m3) 

(K = D - J) 
Aterro total (m3) 

(G) 
Balanço final de terras (m3) 

(L = K - G) 

Total eixo 1.5 395.344 748.465 -353.121 

2.1.1 22.833 376.254 -353.421 

2.1.2 0 354.542 -354.542 

2.1.3 1.074.011 1.484.439 -410.428 

2.1.4 4.308.835 2.010.519 2.298.316 

2.1.5 1.353.985 1.092.620 261.365 

2.1.6 1.699.207 933.807 765.400 

Total eixo 2.1 8.458.871 6252181 2.206.690 

2.2.1 23.548 466.718 -443.170 

2.2.2 0 791.619 -791.619 

2.2.3 644.503 1.318.774 -674.271 

2.2.4 5.153.900 2.706.658 2.447.242 

Total eixo 2.2 5.821.950 5.283.769 538.181 

2.3.1 9.167 98.766 -89.599 

2.3.2 734.027 1.426.947 -692.921 

Total eixo 2.3 743.194 1.525.713 -782.519 

2.4.1 555.800 59.348 496.452 

2.4.2 547.540 400.482 147.058 

Total eixo 2.4 1.103.341 459.830 643.511 

2.5.1 1.944.291 666.912 1.277.379 

2.5.2 785.525 417.150 368.375 

2.5.3A/B/C 3.367.788 3.277.188 90.600 

Total eixo 2.5 6.097.604 4.361.250 1.736.354 

Total eixo 2.7 2.889.957 1.911.692 978.265 

2.8.1 666.937 350.369 316.568 

2.8.2 0 864.282 -864.282 

Total eixo 2.8 666.937 1.214.651 -547.714 

Total eixo 2.9 8.829 782.477 -773.648 

Total eixo 2.10 15.854 650.499 -634.645 

Total eixo 2.11 614.109 20.999 593.110 
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Quadro 6.14.5 - Volumes de terras de escavação não reutilizáveis na execução dos aterros e balanço 

final de terras, por alternativa 

Alternativas Composição das Alternativas 
Terras de escavação 
não reutilizáveis (m)3 

Balanço final de 
terras (m3) 

Sub-troço Sul 

SA 1.1.2 + 1.1.3 + 1.1.4 718.017 -81.245 

SB 1.2.1 + 1.2.2 + 1.1.4 712.216 1.190.967 

SC 1.1.2 + 1.1.3 + 1.3.1 + 1.3.2 620.020 -1.208.000 

SD 1.2.1 + 1.2.2 + 1.3.1 + 1.3.2 614.219 64.212 

SE 1.1.2 + 1.1.3 + 1.3.1 + 1.5 627.639 -1.743.657 

SF 1.2.1 + 1.2.2 + 1.3.1 + 1.5 621.838 -471.445 

Zona de ligação entre os sub-troços Sul e Norte 

LA 2.1.1 + 2.1.2 2.537 -707.963 

LB 2.8.1 + 2.10 75.866 -318.077 

LC 2.2.1 + 2.2.2 2.616 -1.234.789 

LD 2.2.1 + 2.3.1 3.635 -532.769 

LE 2.8.1 + 2.8.2 74.104 -547.714 

LF 2.8.1 + 2.9 75.085 -457.080 

Sub-troço Norte 

NA 2.1.3 + 2.1.4 + 2.1.5 + 2.1.6 + 2.11 + 2.4.2 + 2.5.3 2.081.222 3.745.422 

NB 2.1.3 + 2.1.4 + 2.1.5 + 2.5.1 + 2.5.2 + 2.5.3 2.107.662 3.885.608 

NC 2.1.3 + 2.7 + 2.1.5 + 2.1.6 + 2.11 + 2.4.2 + 2.5.3 1.889.956 2.425.371 

ND 2.1.3 + 2.7 + 2.1.5 + 2.5.1 + 2.5.2 + 2.5.3 1.916.396 2.565.557 

NE 2.2.3 + 2.2.4 + 2.4.1 + 2.4.2 + 2.5.3 1.841.072 2.507.082 

NF 2.3.2 + 2.2.4 + 2.4.1 + 2.4.2 + 2.5.3 1.958.969 2.488.433 

 

De acordo com os valores de balanço de terras obtidos por eixo/sub-eixo constata-se que 

parte dos eixos/sub-eixos apresenta excesso de escavação e outra parte excesso de aterro.  

 

No que se refere ao balanço de terras em cada alternativa ele depende da combinação de 

eixos e sub-eixos que a constituem. No sub-troço Norte, todas as alternativas registam um 

excesso de escavação, com valores que variam entre 2,4 e 3,9 milhões m3 de terras. No 

sub-troço Sul duas alternativas (SB e SD) apresentam excesso de escavação, enquanto que 

nas restantes quatro se regista um deficit de terras para a execução dos aterros previstos, o 

qual, no caso da alternativa SE, atinge valores de cerca de 1,7 milhões m3 de terras. Na 

zona de ligação entre os sub-troços Sul e Norte todas as alternativas em estudo apresentam 

deficit de terras, em particular a alternativa LC com 1,2 milhões m3. 
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Com base nos dados disponíveis não é possível calcular o balanço de terras total do Lote 

C1, pois o valor final depende significativamente da possibilidade de reutilização das terras 

de escavação excedentes geradas em alguns trechos na execução dos aterros nos trechos 

onde se verifica deficit de terras, a qual, nesta fase, ainda não é possível aferir. 

 

Contudo, mesmo considerando o cenário de reutilização máxima, tendo em conta os valores 

apresentados no Quadro 6.14.5 verifica-se que será gerado um volume bastante elevado de 

terras excedentes. Este valor somado ao volume de terras escavadas não reutilizáveis 

corresponde a um elevado volume de terras sobrantes. 

 

O significado dos impactes decorrentes da gestão das terras sobrantes depende da solução 

de gestão adoptada e da capacidade/disponibilidade dos sistemas/operadores de gestão 

intervenientes. 

 

À data de elaboração do presente relatório não se encontra definida nenhuma solução 

concreta para a gestão destes resíduos. Contudo, consideram-se como opções mais viáveis 

o envio das terras para valorização, designadamente através da sua utilização como 

material de cobertura de aterros sanitários de RSU e/ou na requalificação de pedreiras 

abandonadas ou, em alternativa, o envio para áreas de depósito devidamente licenciadas 

para o efeito. O cenário mais provável corresponderá à conjugação destas soluções de 

gestão. 

 

O envio das terras para valorização corresponde à solução mais favorável do ponto de vista 

ambiental, apresentando, previsivelmente, impactes positivos. A utilização das terras 

sobrantes como material de enchimento de pedreiras abandonadas e/ou material de 

cobertura de aterros sanitários constitui uma alternativa ao seu envio para a manchas de 

depósito, evitando o consumo de recursos associado e, simultaneamente, contribui para a 

requalificação ambiental das pedreiras e/ou para a gestão dos aterros sanitários, reduzindo 

ou evitando o recurso a manchas de empréstimo para a obtenção das terras necessárias 

para estes efeitos. Os impactes positivos potencialmente gerados por esta solução de 

gestão são indirectos, permanentes e de incidência local/regional. A sua magnitude depende 

dos volumes de terras sobrantes envolvidos. Embora neste momento não existam dados 

que permitam definir os quantitativos a enviar para valorização, tendo em conta os 
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potenciais receptores existentes na região é possível afirmar que os impactes positivos 

associados serão significativos.  

 

A fracção de terras que não seja possível enviar para valorização terá que ser conduzida a 

depósito em áreas devidamente licenciadas para o efeito. Considerando que nestas áreas 

estão acauteladas as condições necessárias para evitar a ocorrência de impactes negativos 

no sistema ambiental (ar, água, solo, ecologia, paisagem, etc.) decorrentes da deposição 

das terras, o potencial impacte negativo gerado resume-se à redução da capacidade/ 

disponibilidade das áreas de depósito existentes na região. O significado deste impacte será 

determinado, fundamentalmente, pela conjugação de dois parâmetros: o volume de terras a 

conduzir a depósito e a capacidade/disponibilidade das áreas de deposição. Neste momento 

não existem dados que permitam determinar estes parâmetros, e, consequentemente, 

classificar o significado do impacte negativo gerado, não se prevendo, contudo, muito 

significativo. 

 

Embora não seja previsível a ocorrência desta situação, considerando as condicionantes e 

restrições ambientais impostas à execução deste tipo de obras, a deposição de terras 

sobrantes em locais que não estejam devidamente licenciados para o efeito pode gerar 

impactes negativos significativos a vários níveis: 

 

- Diminuição da qualidade dos recursos hídricos superficiais existentes na envolvente das 

áreas de deposição em virtude do arraste de partículas, metais pesados e 

hidrocarbonetos, promovido pelo escoamento superficial nos períodos de precipitação 

intensa. Nos casos mais graves poderá verificar-se a aceleração dos processos de 

eutrofização, principalmente nos sistemas lênticos (tais como charcas, açudes e 

pequenos lagos). 

- Contaminação dos aquíferos quando os depósitos se localizem em áreas de elevada 

vulnerabilidade dos aquíferos à poluição. 

- Degradação da qualidade do ar associada à ocorrência de fenómenos de reemissão 

eólica de partículas, que resultam num aumento de partículas totais em suspensão 

(PTS) na atmosfera. A ocorrência deste impacte é propiciada por condições que 

favoreçam os fenómenos de reemissão eólica, nomeadamente, baixo teor de humidade 

no solo, elevada exposição ao vento, reduzida granulometria das partículas de solo e 

fraca coesão entre estas. 

- Afectação do uso do solo nas áreas de deposição. 
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- Compactação dos solos, com consequente diminuição da sua permeabilidade e 

alteração das suas características geológicas normais, quando os depósitos se localizem 

em áreas de elevada compressibilidade, tais como baixas aluvionares. 

- Afectação da estabilidade dos solos, com possibilidade de ocorrência de deslizamentos 

de terras, nos casos em que os depósitos se verifiquem em locais instáveis (com 

inclinação acentuada ou fracturas). 

- Afectação da qualidade da paisagem sempre que as áreas de deposição apresentem 

maior sensibilidade visual. 

 

A adopção das medidas de mitigação preconizadas para a gestão das terras sobrantes, 

designadamente, a escolha criteriosa das áreas de deposição, consideram-se suficientes 

para evitar a ocorrência dos impactes negativos enumerados anteriormente. 

 

 

6.14.3 Impactes na fase de exploração 
 

Na fase de exploração consideram-se as seguintes acções de projecto como fontes 

geradoras de resíduos: 

 

- Circulação ferroviária; 

- Actividades de manutenção da via, do material circulante e das infra-estruturas e 

equipamentos associados; 

- Funcionamento da estação e das actividades comerciais associadas. 

 

No Quadro 6.14.6 listam-se os resíduos gerados pelas acções de exploração enumeradas, 

os quais estão agrupados segundo a sua classificação na LER e identificados pelo 

respectivo código LER (de seis dígitos) ou pelo número do subcapítulo (de quatro dígitos) 

em que se inserem. Para cada resíduo identificam-se as principais acções geradoras e a 

sua perigosidade. 

 

Pela análise da listagem apresentada, verifica-se que todos os resíduos previsivelmente 

gerados durante a exploração do projecto apresentam sistemas de gestão específicos 

implementados a nível nacional ou operadores de gestão devidamente licenciados para o 

efeito pelo INR, os quais garantirão o seu transporte, valorização e destino final adequados.  
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Contudo, a ausência, no Estudo Prévio, de estimativas da produção destes resíduos 

conjugada com a ausência de definição dos timings previstos para a sua produção, 

impossibilita o cálculo da capacidade/disponibilidade dos sistemas/operadores de gestão de 

resíduos, existentes e previstos na região onde se insere a área de estudo, para garantirem 

a sua adequada gestão.  

 

Tal como já foi referido a propósito da fase de construção, a ausência destes dados constitui 

uma lacuna de informação relevante que limita uma avaliação quantitativa e fundamentada 

dos impactes gerados pelo projecto na gestão de resíduos. 

 

Contudo, por comparação com projectos similares, não é previsível que a produção de 

resíduos durante a exploração atinja quantitativos tão elevados que não possam ser 

absorvidos pelos sistemas/operadores de gestão e adequadamente geridos. Em virtude 

deste pressuposto considera-se que não é previsível a ocorrência de impactes negativos 

associados à gestão dos resíduos gerados durante a exploração. 
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Quadro 6.14.6 - Resíduos gerados na fase de exploração 

Código LER Designação Perigosidade Acção geradora 

02 01 07 Resíduos silvícolas Não Actividades de manutenção da via 

08 01 11 
Resíduos de tintas e vernizes contendo solventes orgânicos ou outras 

substâncias perigosas 
Sim 

08 01 12 
Resíduos de tintas e vernizes contendo solventes orgânicos não abrangidos 

em 08 01 11 
Não 

08 01 19 
Suspensões aquosas contendo tintas e vernizes contendo solventes orgânicos 

ou outras substâncias perigosas 
Sim 

08 01 20 Suspensões aquosas contendo tintas e vernizes não abrangidas em 08 01 19 Não 

Actividades de manutenção da via, do material 

circulante e das infra-estruturas e equipamentos 

associados 

08 03 12 Resíduos de tintas de impressão contendo substâncias perigosas Sim 

08 03 13 Resíduos de tintas de impressão não abrangidos em 08 03 13 Não 

08 03 17 Resíduos de tonner de impressão, contendo substâncias perigosas Sim 

08 03 18 Resíduos de tonner de impressão não abrangidos em 08 03 17 Não 

Funcionamento da estação e das actividades comerciais 

associadas 

13 01 Óleos hidráulicos usados Sim 

13 02 Óleos de motores, transmissões e lubrificação usados Sim 
Actividades de manutenção do material circulante 

15 01 
Embalagens (incluindo resíduos urbanos e equiparados a embalagens, 

recolhidos separadamente) 
Não 

15 02 Absorventes, materiais filtrantes, panos de limpeza e vestuário de protecção Não 

Circulação ferroviária 

Actividades de manutenção da via, do material 

circulante e das infra-estruturas e equipamentos 

associados 

Funcionamento da estação e das actividades comerciais 

associadas 

16 01 

Veículos em fim de vida, de diferentes meios de transporte, e resíduos de 

desmantelamento de veículos em fim de vida, bem como da manutenção de 

veículos (excepto 13, 14, 16 06 e 16 08) 

Sim Actividades de manutenção do material circulante 
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Código LER Designação Perigosidade Acção geradora 

16 02 Resíduos de equipamento eléctrico e electrónico Sim 

17 02 Madeiras, vidro e plástico Não 

17 04 Metais (incluindo ligas) Não 

Actividades de manutenção da via, do material 

circulante e das infra-estruturas e equipamentos 

associados 

17 05 07 Balastros de linhas de caminho de ferro contendo substâncias perigosas Sim 

17 05 08 Balastros de linhas de caminho de ferro não abrangidos em 17 05 07 Não 
Actividades de manutenção da via 

20 01 01 Papel e cartão Não 

20 01 02 Vidro Não 

20 01 08 Resíduos biodegradáveis de cozinhas e cantinas Não 

20 01 39 Plásticos Não 

Circulação ferroviária 

Funcionamento da estação e das actividades comerciais 

associadas 

20 01 19 Pesticidas Sim Actividades de manutenção da via 

20 03 01 Outros resíduos urbanos e equiparados, incluindo misturas de resíduos Não 
Funcionamento da estação e das actividades comerciais 

associadas 

Nota: Os resíduos considerados não perigosos quando contaminados com substâncias perigosas passam a ser considerados resíduos perigosos 
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6.14.4 Síntese de impactes 
 

No Quadro 6.14.7, apresenta-se a síntese dos impactes associados à gestão de resíduos. 

Uma vez que todos os impactes identificados estão associados à gestão das terras 

sobrantes geradas pela construção do projecto, ocorrendo independentemente da 

alternativa considerada em cada trecho, a síntese de impactes é apresentada para o Lote 

C1 como um todo. 

 

 

6.14.5 Impactes cumulativos 
 

Os impactes incrementais negativos deste projecto na gestão de resíduos, devido ao seu 

carácter predominantemente temporário (limitados à fase de construção) e pouco 

significativo, não irão representar, previsivelmente, uma diminuição relevante da 

capacidade/disponibilidade dos sistemas/operadores de gestão de resíduos existentes e 

previstos para garantir o seu transporte, valorização e destino final adequados. 

 

Por outro lado, a construção de outras infra-estruturas lineares previstas para a região onde 

se insere a área de estudo, tais como o IC9 (Nazaré-Alcobaça), A17 (Marinha Grande) e IC8 

(Pombal), não deverá ser concretizada no mesmo espaço temporal do projecto de alta 

velocidade ferroviária.  

 

A excepção poderá corresponder à construção do futuro aeroporto da Ota, devido à 

produção de quantidades e tipologias de resíduos semelhantes às do Lote C1, cuja gestão 

adequada poderá ter um impacte negativo nos sistemas/operadores de gestão existentes e 

previstos na região. O significado deste impacte depende da calendarização das duas 

obras, das quantidades de resíduos gerados e da capacidade/disponibilidade dos 

sistemas/operadores de gestão de resíduos, não sendo possível proceder à sua 

classificação devido à ausência de dados relativos aos parâmetros enumerados. 

 

Em síntese, desde que sejam adoptadas as medidas de mitigação adequadas, não se 

perspectiva a ocorrência de impactes negativos relevantes na gestão de resíduos com 

outros projectos existentes ou futuros, com excepção da construção do aeroporto da Ota. 

 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
 

 

 
LIGAÇÃO FERROVIÁRIA DE ALTA VELOCIDADE ENTRE LISBOA E PORTO. TROÇO ALENQUER / POMBAL – LOTE C1 

ESTUDO PRÉVIO – Volume 17 – Estudo de Impacte Ambiental – Relatório (Tomo 4/4) 
Doc N.º 02-EM-C00000000-00-RSTD001-0C – REVISÃO C – 30 de Março de 2007 

6.807 

Quadro 6.14.7 – Matriz síntese de impactes - Gestão de Resíduos 

Acção ou acções causadora(s) Impacte Localização 
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Evita o recurso a áreas de depósito 

dedicadas (consumo de recursos) 

Áreas de depósito 

dedicadas 
CONST + ●● / ● (a) IND PER P L/R IRREV ++ ++ 

Valorização Contribui para a requalificação de 

pedreiras abandonadas e/ou gestão 

de aterros sanitários 

Áreas de depósito 

(pedreiras e aterros 

sanitários) 

CONST + ●● / ● (a) IND PER P L/R IRREV ++ ++ 

Depósito em áreas 

licenciadas para o 

efeito 

Redução da 

capacidade/disponibilidade das 

áreas de depósito existentes 

Áreas de depósito 

dedicadas 
CONST - ●●● / ●● (b) DIR PER C L/R IRREV --(c) -(c) 

Gestão de 

terras 

sobrantes 

Depósito não 

controlado 

Diminuição da qualidade dos 

recursos hídricos superficiais 

Contaminação dos aquíferos 

Degradação da qualidade do ar 

Afectação do uso do solo 

Compactação dos solos (áreas de 

elevada compressibilidade) 

Afectação da estabilidade dos solos 

(locais instáveis) 

Afectação da qualidade da 

paisagem 

Áreas de depósito não 

controlado e envolvente 
CONST - ● IND TEMP I L/R REV -- 0 

Notas: (a) – Depende do volume de terras sobrantes enviado para valorização;  (b) – Depende do volume de terras sobrantes enviado para depósito controlado;  
(c) – Depende da conjugação entre o volume de terras a conduzir a depósito e a capacidade/disponibilidade das áreas de deposição 
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7 MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO DE IMPACTES 
 

7.1 INTRODUÇÃO 
 

O presente capítulo destina-se à indicação de medidas que têm como objectivo evitar, 

minimizar ou compensar os impactes negativos ou valorizar os impactes positivos. O tipo de 

medidas, bem como a sua pormenorização, reflectem, naturalmente, a fase de 

desenvolvimento do projecto ferroviário – Estudo Prévio. Na fase seguinte, de Projecto, será 

possível reavaliar as medidas agora indicadas e pormenorizá-las. 

 

Os subcapítulos seguintes contêm as medidas de minimização dos vários factores 

considerados no EIA, mantendo-se a mesma ordem dos capítulos 4 (Caracterização da 

situação actual) e 6 (Previsão e avaliação de impactes): Clima (7.2), Geologia e 

geomorfologia (7.3), Recursos hídricos subterrâneos (7.4), Solos e uso do solo (7.5), 

Recursos hídricos superficiais (7.6), Ecologia (7.7), Paisagem (7.8), Qualidade do ar (7.9), 

Ruído e vibrações (7.10), Socioeconomia (7.11), Ordenamento do território (7.12), 

Património cultural (7.13) e Resíduos (7.14). 

 

No último subcapítulo procede-se a uma síntese da importância das medidas de 

minimização dos impactes negativos, que constituirá um factor de análise de alternativas. 
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7.2 CLIMA 
 

Não se indicam quaisquer medidas de minimização para os impactes microclimáticos 

provocados por aterros. As únicas medidas possíveis implicariam a alteração das soluções 

do projecto: rebaixamento da altura do aterro e, ou substituição, total ou parcial, por viaduto. 
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7.3 GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 
 

7.3.1 Fase de construção 
 

Dado que, no essencial, os impactes previsíveis na geologia e na geomorfologia decorrem 

na fase de construção, também, naturalmente, a maioria das medidas de minimização 

viáveis, são relativas a esta fase. 

 

Entre as medidas de minimização pertinentes, importa salientar que a maior parte delas 

encontram-se desde já contempladas no próprio projecto. 

 

Trata-se, no geral, de medidas que, apesar de poderem minimizar potenciais impactes 

geológicos e geomorfológicos, são de âmbito geotécnico (por exemplo medidas para 

assegurar a estabilidade de taludes) e, na realidade, devem ser encaradas como medidas 

normais de projecto. Nesta aceção não constituem verdadeiras medidas de minimização. 

 

Com efeito, refira-se que, de acordo com Morris & Therivel, Methods on EIA, 2002, as 

questões geotécnicas não são do âmbito da avaliação do impacte ambiental. 

 

Assim, referem-se apenas, neste ponto, medidas de mitigação de impactes não 

consideradas estritamente de âmbito geotécnico: 

 

- O planeamento da utilização de explosivos deve atender às características geológicas 

dos maciços, atendendo particularmente à possível presença de cavidades cársicas na 

envolvente. Este aspecto ser alvo de análise mais detalhada em fase subsequente do 

estudo; 

 

- Não podem ser instalados estaleiros a menos de 10 m de cavidades cársicas 

conhecidas); 

 

- Na eventualidade de recurso a materiais de empréstimo, deverá recorrer-se à 

exploração de áreas de extracção actualmente em funcionamento, evitando-se a 

instalação de novas explorações; 
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- Para evitar o ravinamento de taludes de aterro e escavação, provocado pela escorrência 

de água superficial, terá que ser realizado, no mais curto período de tempo possível, 

após as operações de terraplenagem, o revestimento vegetal dos taludes com terra, 

utilizando espécies vegetais adequadas. 

 

- Todos os trabalhos de terraplenagem que decorram em terrenos de formações 

carsificadas terão que ser acompanhados por geólogo/espeleólogo. Este 

acompanhamento será assumido na perspectiva de possibilitar que se possam realizar 

explorações de caracterização (com carácter de intervenção urgente) de eventuais 

cavidades cársicas desconhecidas que possam vir a ser postas a descoberto por 

trabalhos de escavação. Esta acção permitirá a elaboração de relatórios que permitam 

avaliar o impacte que a descoberta de cavidades não conhecidas possa vir a ter na 

construção do empreendimento, quer em termos da afectação do valor geológico em 

presença, quer em termos de avaliação da segurança da construção e exploração da 

via; 

 

- O acompanhamento de obra por um geológo terá que ser efectuado nos locais onde seja 

mais provável a identificação de particulares valores geológicos ainda não identificados, 

designadamente pegadas ou rastos de dinossauros. Perante a importância de eventuais 

valores que possam ser detectados, bem como a forma de afectação face ao projecto, 

terá que se avaliar, em articulação com as entidades com interesse na matéria, o 

conjunto de procedimentos a adoptar que se considere mais pertinente 

 

- Nos casos em que, entre as terras provenientes das escavações, se encontrarem 

materiais susceptíveis de valorização económica (designadamente areias e argilas de 

qualidade para fins específicos e caulinos), essa oportunidade deverá ser considerada, 

em articulação com particulares e entidades e que possam estar envolvidos, 

promovendo-se assim a melhor valorização dos recursos geológicos. 
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7.3.2 Fase de exploração 
 

- Na fase de exploração, a eventual necessidade de adopção de medidas de minimização 

relaciona-se fundamentalmente com a possível identificação da existência de riscos de 

instabilização de taludes. 

 

- A identificação atempada de eventuais necessidades de implementação de disposições 

protectivas suplementares resultará de acções de vistoria regular do estado dos taludes 

de escavação e aterro, acções estas que se enquadram na manutenção normal que uma 

infra-estrutura deste tipo tem que ter. 

 

- As medidas pertinentes a adoptar dependem das situações específicas identificadas em 

cada caso e devem ser consideradas, no essencial, medidas de âmbito geotécnico, que 

são indispensáveis para uma adequada manutenção do empreendimento. 
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7.4 RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS 
 

7.4.1 Fase de construção 
 

- Na localização dos estaleiros, infra-estruturas de apoio, abertura de acessos 

temporários, manchas de empréstimo e de depósito de terras sobrantes deverão ser 

salvaguardas as seguintes áreas, para além da distância mínima prevista no regime 

legal do domínio público hídrico: 

■ Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros, atravessado pelos sub-eixos 

1.3.1 (km 3+195 – km 6+600), 1.3.2 (km 6+600 – km 8+945), 1.5 (km 0+000 – km 

4+487), 2.8.1 (km 0+000 – km 2+500), 2.9 (km 0 – km 3+980), 2.10 (km 0+000 –

 km 1+796); 

■ Sítio de Interesse Comunitário (Rede Natura 2000) - Azabuxo/Leiria, 

PTCON0046, com 136 ha, próximo do qual se desenvolve o eixo 2.2.4, entre o 

km 33+100 e 34+500, a cerca de 50 a 500 m de distância e várzea agrícola da 

ribeira do Sirol (também designada por ribeira de Frades); 

■ Áreas de infiltração máxima e de elevada vulnerabilidade à poluição; 

■ Perímetros de protecção de captações de águas subterrâneas destinadas ao 

abastecimento público (Fonte das Cinco Bicas e Fonte da Saúde). 

 

- Instalação de um sistema adequado de armazenamento ou tratamento das águas 

residuais nos estaleiros ou, em alternativa, a drenagem destas águas para o sistema de 

saneamento local, caso exista; 

 

- Instalação de um sistema de drenagem nas áreas de estacionamento da maquinaria 

afecta à obra para caixas de separação de óleos ou, em alternativa, condução das 

escorrências para o sistema de tratamento das águas residuais do estaleiro; 

 

- Recolha, armazenamento, tratamento e encaminhamento para destino final adequado, e 

devidamente autorizado para o efeito, dos óleos usados dos veículos e máquinas 

afectos à obra; 

 

- Armazenamento temporário dos óleos usados em local impermeabilizado, com bacia de 

retenção de derrames acidentais e, se possível, coberto, prevendo-se, igualmente, a 
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separação dos óleos hidráulicos dos óleos de motor usados para gestão diferenciada. 

Na selecção do local de armazenamento, ter em conta os seguintes critérios: 

■ Preservação de uma distância mínima de 10 metros a linhas de água, 

permanentes ou temporárias; 

■ Instalação em terrenos estáveis e planos; 

■ Instalação em local de fácil acesso para trasfega de resíduos. 

 

- Armazenamento temporário de filtros de óleo, previamente escorridos, materiais 

absorventes e solos contaminados com hidrocarbonetos em recipiente apropriado para o 

efeito, estanque e fechado; 

 

- Implantação dos postos de abastecimento de combustível em locais impermeabilizados, 

com bacia de retenção de derrames acidentais e, se possível, cobertos; 

 

- Nas operações de escavação devem ser privilegiados os meios mecânicos que não 

introduzam perturbação excessiva na estabilidade geomecânica do maciço. Deve ser 

evitada a ocorrência de fracturação excessiva do maciço remanescente por ter um efeito 

negativo não só na estabilidade geomecânica como no aumento da condutividade 

hidráulica e, consequentemente, na vulnerabilidade do aquífero; 

 

 

7.4.2 Fase de exploração 
 

- Utilização preferencial de materiais, tintas e produtos anti-corrosão resistentes à 

degradação, isentos de substâncias perigosas (produtos disponíveis no mercado) e que 

permitam reduzir o número de aplicações desses materiais; 

 

- Reduzir ao mínimo necessário a aplicação de pesticidas, fitofármacos e fertilizantes nos 

taludes e nas áreas integradas paisagisticamente; 
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7.5 SOLOS E USO ACTUAL DO SOLO 
 

As medidas que se indicam seguidamente dizem respeito à mitigação dos impactes que se 

prevê subsistam após a aplicação de medidas de projecto já analisadas no capítulo anterior 

e correspondentes, nomeadamente à implantação de viadutos para o atravessamento de 

áreas de vale, em geral com solos de elevada aptidão e uso agrícola. 

 

Assim, as medidas que a seguir se apresentam correspondem basicamente a cuidados e 

acções destinados a evitar / minimizar a afectação suplementar de solos e respectivo uso 

fora da faixa afecta à implantação da via e à restituição das áreas afectas aos estaleiros e 

acessos de obra bem como aos cuidados para a prevenção da contaminação de solos e 

perturbações sobre os usos envolventes. 

 

Os impactes residuais correspondem aos que não são evitáveis e decorrem da afectação 

permanente de solos e usos associados devido à implantação da própria infra-estrutura 

(excluindo-se as zonas de viadutos), os quais são impactes negativos considerados de um 

modo geral significativos. 

 

 

7.5.1 Solos 
 

7.5.1.1 Fase de construção 

 

Os principais impactes nos solos ocorrem durante a fase de construção, devendo ser 

adoptado o seguinte conjunto de medidas que evite a sua perda e erosão, minimizando 

esses impactes: 

 

- A localização dos estaleiros deve evitar a afectação de solos de maior potencial e uso 

agrícola, que no caso concreto da área em estudo correspondem aqueles que estão 

classificados como aluviossolos e coluviossolos. Deve, na medida do possível, utilizar-se 

áreas já artificializadas ou com usos que permitam esta actividade. 

 

- As intervenções a efectuar (desmatação, decapagem, movimentação de terras, 

circulação e parqueamento de veículos e máquinas) devem restringir-se à área de 
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intervenção estrita, delimitada por meio de piquetagem e processar-se com todos os 

cuidados de modo a evitar a afectação suplementar de solos e respectivos usos. 

 

- A circulação de pessoal, veículos e máquinas deve limitar-se, em redor do estaleiro, 

acessos e frente de obra, de modo a evitar-se a compactação de terrenos limítrofes. 

 

- As terras reunidas a partir da decapagem dos solos aluvionares e coluvionares, deverão 

ser devidamente armazenadas e acondicionadas para a sua posterior utilização na 

fertilização das superfícies dos taludes. Estas superfícies deverão ser revestidas com 

espécies vegetais adequadas, de modo a aumentar a eficácia das medidas de plantação 

e a consolidação necessária, assegurando a redução dos riscos de erosão hídrica e 

eólica dos solos. Outros locais de potencial interesse para a utilização destas terras 

correspondem às áreas a tratar paisagisticamente no âmbito da estação de Leiria. 

 

- Devem ser adoptadas todas as medidas relativas aos descritores Resíduos e Recursos 

Hídricos Superficiais como forma de evitar a potencial contaminação de solos 

decorrentes do uso de substâncias nocivas e poluentes nas actividades de construção, 

transporte e deposição de resíduos, nomeadamente:  

■ assegurando que a execução de acções poluentes deva ser restrita aos locais do 

próprio estaleiro. Determinadas acções como a limpeza das máquinas e o 

enchimento dos camiões com combustíveis e outros materiais, devem ser 

realizadas em locais impermeabilizados e onde seja possível fazer a sua recolha 

e armazenagem; 

■ prevenir a potencial contaminação dos solos, não permitindo a descarga de 

poluentes (betumes, óleos, lubrificantes, combustíveis, produtos químicos e 

outros materiais residuais da obra) e evitando o seu derrame acidental, 

colocando-os em contentores específicos, posteriormente encaminhados para os 

destinos finais adequados; 

■ recolha, armazenagem, tratamento e encaminhamento para destino final 

adequado, e devidamente autorizado para o efeito, dos óleos usados dos 

veículos e máquinas afectos à obra. 

 

o Após a conclusão dos viadutos deverão ser removidos todos os materiais estranhos e 

efectuada uma regularização do terreno e uma gradagem ou escarificação, de forma a 

acelerar a recuperação das características do solo; 
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o Após a conclusão da obra o empreiteiro deverá assegurar a desactivação e limpeza de 

todas as instalações de apoio à obra e a recuperação dos solos ocupados, através da 

sua descompactação e arejamento de modo a puderem reconstituir o seu equilíbrio e 

estrutura. Especial preocupação deve ser tida em zonas agrícolas de forma a puderem 

voltar ao seu uso. 

 

 

7.5.1.2 Fase de exploração 

 

Na fase de exploração as medidas deverão dizer respeito à minimização de potenciais 

situações de contaminação dos solos devido a derrames acidentais de substâncias 

poluentes em consequência de acidentes ou de acções de reparação extraordinárias fora 

dos locais adequados para tal.  

 

Nestas contingências dever-se-á proceder à delimitação da área envolvente à zona do 

derrame, sendo que será o grau de susceptibilidade dos solos e a sua capacidade de 

regeneração que influenciarão o seu período de isolamento, em que se deve evitar o seu 

uso para fins mais sensíveis, como os agrícolas. 

 

 

7.5.2 Uso Actual do Solo 
 

7.5.2.1 Fase de construção 

 

As medidas a seguir indicadas visam a minimização de impactes sobre os usos do solo 

durante a fase de construção do empreendimento: 

 

- Na escolha de locais de implantação de estaleiros não deverão ser utilizados os solos de 

uso agrícola, especialmente os afectos ao Aproveitamento Hidroagrícola do Vale do Lis 

ou aos Regadios Tradicional ou do Vale do Lena. As áreas habitacionais e suas 

proximidades devem também ser excluídas para a colocação dos estaleiros, bem com 

as áreas de montado e de floresta de protecção onde se localizam nomeadamente, 

sobreirais, carvalhais e carrascais. 
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- Na medida do possível e, como já indicado para os solos, os estaleiros devem ser 

instalados em áreas previamente impermeablizadas ou em áreas compatíveis com este 

uso, como são as zonas industriais ou os terrenos já artificializados. 

 

- No planeamento de obra deve-se ter especial cuidado com os acessos de obra na zona 

afecta ao Aproveitamento Hidroagrícola do Vale do Lis e no Regadio do Vale do Lena 

para reduzir a afectação de áreas cultivadas. Deve dar-se preferência ao uso de 

caminhos já existentes que possam ficar exclusivamente afectos à obra sem prejudicar 

as circulações pela população local. Na medida do possível devem estabelecer-se 

apenas de um dos lados da via, de modo a perturbar o menos possível as actividades 

estabelecidas e serem eventualmente encarados como os caminhos paralelos que têm 

que ser estabelecidos para o funcionamento ao longo da linha de alta velocidade. 

 

- Nas zonas em que o uso agro-florestal é afectado em termos de áreas de montado, deve 

proceder-se à aplicação de medidas de compensação (tal como indicado no descritor 

Flora) e que poderão corresponder à plantação de sobro e azinho em locais a 

estabelecer na proximidade dos locais onde se verificará a sua destruição, devendo este 

ser um aspecto a definir em fase de projecto de execução face à alternativa que vier a 

ser escolhida. 

 

- De modo a reduzir ao mínimo a perturbação sobre as áreas com ocupação humana, 

como as áreas sociais, áreas industriais e ainda as vias interferidas devem ser aplicadas 

as medidas preconizadas nos descritores Ruído, Qualidade do Ar, Paisagem e 

Socioeconomia. Pela sua especificidade, salientam-se os cuidados nas zonas de 

execução de túneis, particularmente nas entradas e saídas, quando estes se localizam 

em área urbana, como é o caso da Bidoeira de Cima (km 44+500 do sub-eixo 2.2.4 e km 

46+000 do sub-eixo 2.1.6). 

 

 

7.5.2.2 Fase de exploração 

 

Na fase de exploração e relativamente às afectações indirectas provocadas pela exploração 

da via, devem ser aplicadas as medidas preconizadas nos descritores Ruído, Paisagem e 

Socioeconomia como forma de reduzir a perturbação da qualidade de vida das populações e 

a afectação dos usos da envolvente. 
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Será também de interesse a adopção de políticas de ordenamento por parte das autarquias, 

com vista à não instalação de habitações próximas à via férrea, tal como previsto do 

descritor Ordenamento. 
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7.6 RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS 
 

7.6.1 Aspectos Quantitativos 
 

Com o objectivo de minimizar os impactes nos recursos hídricos, nos seus aspectos 

quantitativos, terão que ser adoptadas as seguintes medidas: 

 

 

7.6.1.1 Fase de projecto 

 

- Em diversas situações, as mais importantes das quais são referidas no capítulo dos 

impactes das águas superficiais, terão que ser detalhadas, em fase subsequente do 

projecto, soluções de restabelecimento de diversas linhas de água interferidas 

longitudinalmente por taludes de aterro. Assinalam-se as situações mais relevantes: 

■ Sub-eixo 1.1.2 - km 2+600 a 2+700 (desvio ao longo de 100 m); 

■ Sub-eixo 1.1.3 - km 20+800 a 21+150 (desvio ao longo de 350 m); km 22+950 a 

23+200 (desvio ao longo de 250 m); 

■ Sub-eixo 1.1.4 - km 42+800 a 43+100 (desvio [do rio Seco] ao longo de 300 m). 

■ Sub-eixo 2.1.5 - km 28+770 a 28+920 (desvio ao longo de 150 m); 

■ Sub-eixo 2.2.3 - km 14+090 a 14+370 (desvio [da ribeira do Mogo] ao longo de 

280 m, obrigando a vala paralela, em escavação); 

■ Sub-eixo 2.2.4 - km 29+500 a 29+550 (desvio ao longo de 50 m); km 37+200 a 

37+280 (desvio ao longo de 80 m); 

■ Sub-eixo 2.3.2 - km 11+700 a 11+950 (desvio [da ribeira do Mogo] ao longo de 

250 m, obrigando a vala paralela, em escavação); 

 

- Há ainda que estudar a inclusão de uma passagem hidráulica para restabelecimento da 

vala paralela à ribeira de Maçussa (Eixo 1.1.3, km 10+810). 

 

- Existem situações em que a saída de PHs a jusante se localiza fora do talvegue natural 

da linha de água, sendo necessário executar valas que encaminhem o escoamento para 

o leito natural. Os locais onde estas situações se identificaram de forma mais expressiva 

são os seguintes: km 19+900 e km 20+220 do sub-eixo 2.2.4. 
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- Nas situações em que está previsto que os caudais de linhas de água intersectadas em 

escavação sejam recolhidos por uma conduta subterrânea e rejeitados em outra linha de 

água mais afastada terá que se estudar, em fase subsequente do projecto, os 

adequados sistemas de dissipação de energia e prevenção de inundações a implantar 

ao longo das linhas de água receptoras, a jusante, de modo a evitar fenómenos de 

erosão do leito e alagamentos das margens em períodos de ocorrência de caudais de 

cheia até um período de retorno de 100 anos. 

 

- A jusante das passagens hidráulicas terá que se prever a colocação de dispositivos de 

dissipação de energia que permitam limitar as velocidades de escoamento a jusante a 

valores máximos da ordem de 5m/s. 

 

- O projecto terá que contemplar a protecção e o restabelecimento de todas as infra-

estruturas hídricas afectadas, nomeadamente as ligações à drenagem e à prevenção de 

inundações. 

 

- Nos viadutos, os pilares a implantar têm que ter orientação concordante com o sentido 

dominante do escoamento e devem ter em consideração a localização das linhas de 

água (incluindo as valas de drenagem e rega), e dos diques existentes, de modo a evitar 

interferências. Caso tal não seja possível, a afectação terá que ser mínima, efectuando-

se o completo restabelecimento e reforço das estruturas afectadas, garantindo-se 

sempre a sua funcionalidade. 

 

 

7.6.1.2 Fase de construção 

 

- As pargas, bem como os depósitos de terras sobrantes, não podem ser colocadas a 

menos de 10 m de linhas de água. 

 

- As intervenções a realizar nas linhas de água têm que assegurar a continuidade dos 

escoamentos, como forma de prevenir a ocorrência de eventuais situações de 

inundações, que, além de se traduzirem na ocorrência de impactes ambientais 

acrescidos, constituem atrasos na realização da obra e riscos para a segurança de 

pessoas e bens. 
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- É desejável que as fases mais críticas de intervenções em linhas de água 

(nomeadamente colocação de passagens hidráulicas, pilares de viadutos, construção e 

entrada em funcionamento de valas de desvio de linhas de água) sejam efectuadas fora 

do período mais pluvioso do ano (de Novembro a Março). 

 

- A desflorestação e desmatação deverá ser limitada à área de intervenção estrita, 

delimitada por meio de piquetagem. 

 

- No caso das valas, durante os trabalhos de terraplenagem e de fundação de pilares de 

viadutos estas estruturas devem ser devidamente protegidas de modo a evitarem-se 

fenómenos de obstrução e assoreamento. 

 

 

7.6.1.3 Fase de exploração 

 

- Deverá ser assegurada a manutenção e limpeza periódicas (no mínimo, uma vez por 

ano), de todos os órgãos de drenagem transversal e longitudinal da ferrovia e  dos 

restabelecimentos viários associados. Da mesma forma, também todos os órgãos de 

drenagem pluvial dos pavimentos das áreas envolventes à estação de Leiria 

(independentemente da localização Nascente ou Poente) terão que ser alvo de 

manutenção e limpezas periódicas. 

 

 

7.6.2 Aspectos Qualitativos 
 

7.6.2.1 Fase de construção 

 

- A localização de estaleiros, oficinas, depósitos de materiais ou quaisquer outras 

estruturas de suporte à obra deve salvaguardar: 

■ Uma distância mínima de 10 metros a quaisquer linha de água, pequenas 

charcas ou açudes; 

■ Os regadios tradicionais de Fradicainal e Vale do Lena, do Aproveitamento 

Hidroagrícola do Vale do Lis e do futuro Aproveitamento Hidroagrícola de Rio 

Maior. 
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- Instalação de um sistema adequado de tratamento das águas residuais no estaleiro ou, 

em alternativa, a drenagem destas águas para o sistema de saneamento local, caso 

exista. 

 

- Instalação de um sistema de drenagem nas áreas de estacionamento da maquinaria 

afecta à obra para caixas de separação de óleos ou, em alternativa, condução das 

escorrências para o sistema de tratamento das águas residuais do estaleiro. 

 

- Restrição da execução de actividades poluentes em áreas de estaleiro não 

impermeabilizadas. 

 

- Cumprimento escrupuloso das normas de boa operação e manutenção dos 

equipamentos utilizados e manuseamento de materiais de modo a diminuir a 

probabilidade de derrame de óleos ou hidrocarbonetos no solo ou em linhas de água. 

 

- Implantação dos postos de abastecimento de combustível em locais impermeabilizados, 

com bacia de retenção de derrames acidentais e, se possível, cobertos. 

 

- Descarga das águas residuais provenientes da lavagem das máquinas e equipamentos 

utilizados em locais pré-destinados e pré-definidos aquando da organização e instalação 

do estaleiro central, e devidamente autorizados para o efeito. No caso das águas 

residuais da lavagem das caleiras das autobetoneiras, promover a sua infiltração num 

ponto único, se possível em bacias de decantação dedicadas, possibilitando o 

saneamento da área de infiltração utilizada no final da obra. 

 

- Interdição da descarga de poluentes nas linhas de água. 

 

- Colocação de estruturas temporárias de retenção de sedimentos e substâncias tóxicas 

(por exemplo muros de pedra ou outros materiais), para evitar a sua introdução nas 

linhas de água, charcas e açudes identificados. 

 

- Afastamento dos locais de depósito temporário de resíduos de linhas de água. 
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- A abertura e melhoria de acessos efectuada apenas quando não for possível o 

aproveitamento dos acessos existentes e de modo a minimizar as movimentações de 

terra, principalmente em acessos que atravessem linhas de água. 

 

- Sempre que as frentes de obra se localizem nas proximidades de linhas de água, 

charcas ou açudes, sinalizar as áreas intervencionadas por forma a evitar a afectação de 

áreas adjacentes. 

 

- Após a conclusão dos trabalhos, todos os locais de trabalho serão limpos devido à 

impossibilidade de permanência de materiais que podem comprometer, a longo prazo, a 

qualidade da água dos recursos hídricos locais. 

 

- Contenção e limpeza imediata de linhas de água em situação de derrame acidental de 

substâncias poluentes. 

 

 

7.6.2.2 Fase de exploração 

 

- Utilização preferencial de materiais, tintas e produtos anti-corrosão resistentes à 

degradação, isentos de substâncias perigosas (produtos disponíveis no mercado) e que 

permitam reduzir o número de aplicações desses materiais. 

 

- Restrição do uso de fitofármacos e fertilizantes ao estritamente necessário para garantir 

a manutenção e preservação das áreas integradas paisagisticamente. 
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7.7 ECOLOGIA 
 

7.7.1 Flora, Vegetação e Habitats 
 

As medidas que se indicam seguidamente dizem respeito à mitigação dos impactes que se 

prevê subsistam após a aplicação de medidas de projecto já analisadas no capítulo anterior 

e correspondentes, nomeadamente, à implantação de viadutos para o atravessamento de 

linhas de água, grande parte delas funcionando como corredores ecológicos e onde ocorre 

vegetação de elevado valor regional. 

 

Assim, as medidas que a seguir se apresentam correspondem, basicamente a cuidados e 

acções destinados a evitar ou minimizar a afectação suplementar da flora fora da faixa 

afecta à implantação da via, à restituição das áreas afectas aos estaleiros e acessos de obra 

e ainda à valorização ecológica da área com o uso de espécies da flora local de modo a 

promover o seu melhor enquadramento, seguindo-se os cuidados adequados para a sua 

manutenção. 

 

Os impactes residuais correspondem aos que não são evitáveis e decorrem da afectação 

permanente do terreno devido à implantação da própria infra-estrutura (excluindo-se 

portanto as zonas de viadutos), os quais são impactes negativos considerados, de um modo 

geral, significativos (ver 6.7). 

 

 

7.7.1.1 Fase de construção 

 

- Todas as áreas destinadas à instalação de estaleiros, depósitos temporários de terras, 

de materiais de limpeza, etc., devem ser seleccionadas previamente afectando o mínimo 

de área possível e evitando a destruição de habitats / coberto vegetal natural, 

nomeadamente, habitats com estatuto de protecção (especialmente os prioritários que 

se localizam no km 10+000 do sub-eixo 2.5.2 (vegetação ripícola em zona de viaduto – 

ribeira de Carnide), no km 17+000 do sub-eixo 2.2.4 (vegetação ripícola em zona de 

viaduto – rio Lena) e no km 34+500 do sub-eixo 2.2.4 (vegetação ripícola em zona de 

viaduto – ribeira dos Frades) e habitats de elevado valor regional que de um modo geral 
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integram as áreas de sobreirais e os carvalhais. As áreas de estaleiro deverão ser 

recultivadas posteriormente à sua utilização com espécies autóctones. 

 

- Todas as áreas destinadas à implantação dos pilares dos viadutos devem ser limitadas 

ao mínimo imprescindível, evitando a destruição de habitats / coberto vegetal natural. 

 

- Propõe-se que a utilização dos caminhos de apoio à obra nas proximidades de zonas de 

maior sensibilidade ecológica, como por exemplo, corredores ribeirinhos, se faça 

afectando a menor extensão possível de vegetação que integra esses corredores. As 

áreas mais sensíveis reportam-se aos vales associados às principais linhas de água 

atravessadas constituindo verdadeiros corredores ecológicos. Referem-se como 

principais corredores ecológicos a ribeira da Ameixoeira associada à área da Lezíria do 

Tejo, a zona de transição do Vale do Lis / Lena para as Areias do Litoral, os vales dos 

rios Arunca, Lis, e Lena e os vales das ribeiras dos Milagres, Sirol e Carnide. 

 

- As operações de limpeza, desmatação e decapagem dos terrenos deve obedecer a uma 

correcta planificação dos trabalhos a efectuar, das terras a movimentar e do destino a 

dar aos materiais retirados. 

 

- Utilização da flora local na plantação dos taludes, nomeadamente, nos taludes de 

escavação, e no enquadramento paisagístico da ferrovia. Estes trabalhos de plantação e 

consolidação com vegetação deverão ser conduzidos de modo a assegurar um corredor 

vegetal ao longo da ferrovia, funcionando como zona de amortecimento e refúgio 

genético. 

 

- Realização de acções de sensibilização ambiental, fundamentalmente destinadas ao 

pessoal envolvido nos trabalhos de construção, em relação aos aspectos de protecção 

dos factores biológicos e ecológicos, nomeadamente, alertando para a não afectação de 

habitats fora do corredor estritamente necessário à obra e para o cumprimento das 

medidas em termos de gestão de resíduos. 
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7.7.1.2 Fase de exploração 

 

Na fase de exploração, as principais medidas correspondem à manutenção do 

enquadramento paisagístico dos taludes, como forma de assegurar a sua funcionalidade em 

termos de amortecimento e refugio genético, bem como à adopção das medidas de 

minimização para a fauna que se indicam no ponto 7.6.2. Apresentam-se, seguidamente, as 

principais medidas a adoptar: 

 

- Reposição do coberto vegetal, principalmente nos locais de implantação dos estaleiros 

da obra com espécies autóctones. Paralelamente, seria desejável a reabilitação 

ecológica de alguns troços, designadamente, pela plantação de espécies arbustivas e 

arbóreas. Nesse sentido e como compensação dos habitats de montado de sobro 

perdidos, plantar novos povoamentos, em conformidade com o Decreto-lei n.º 169/2001, 

de 25 de Maio. Este aspecto deverá ser definido em fase de Projecto de Execução, 

podendo a sua plantação ocorrer nas propriedades onde é feita a sua destruição, 

mediante acordo com o proprietário. 

 

- Manutenção do coberto vegetal dos taludes, de modo a manter as opções tomadas no 

Projecto de Integração Paisagística, e as características de amortecimento e refúgio 

genético da envolvente ao canal ferroviário. 

 

- Tratamento periódico da vegetação de modo a possibilitar um bom desenvolvimento da 

mesma. 

 

- Redução do risco de incêndio (pode ser provocado por fontes de ignição lançadas a 

partir das composições ferroviária) através do corte manual ou mecânico da vegetação 

dos taludes. 

 

- Aplicação de um programa de monitorização das áreas de vegetação natural nos termos 

do definido no Capítulo 9 deste EIA. 
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7.7.2 Fauna 
 

7.7.2.1 Fase de construção 

 

- Para efeitos da instalação de estaleiros e outras infra-estruturas de apoio à obra deverão 

ser evitadas as áreas consideradas de maior interesse para a fauna, neste caso as 

principais áreas naturais que se localizam mais próximo dos traçados alternativos, 

designadamente, o Parque Natural e SIC PTCON0015 – Serras de Aire e Candeeiros, o 

SIC PTCON0046 – Azabuxo/Leiria, a vala e paul do Archino, Sistema da Ribeira do 

Mogo, bem como todas as “Outras Áreas” constantes no ponto 4.7.4.1.9. 

 

- Execução dos trabalhos fora da época reprodutiva para os principais grupos faunísticos, 

i.e. Março/Abril/Maio, designadamente nas zonas mais sensíveis (e.g. Parque Natural 

das Serras de Aire e Candeeiros, Sistema Ribeira do Mogo e paul do Archino). 

 

- Adopção de medidas que previnam a erosão do solo e consequente arrastamento de 

sedimento para os cursos de água aquando da construção de viadutos e passagens 

hidráulicas nas principais linhas de água atravessadas, nomeadamente, a vala e paul do 

Archino, a ribeira do Mogo, o rio Lis, ribeira dos Milagres, rio Lena, ribeira do Sirol, ribeira 

da Ameixoeira, ribeira da Amieira, rio de Cós e rio Alpedriz, minimizando, assim, a 

degradação das condições de suporte destas para a fauna. 

 

- Caso se opte pela alternativa que afecta directamente o PNSAC e que passa próximo do 

abrigo Alcobaça I propor medidas que: 

■ Num período prévio ao início da construção da ferrovia deve ser efectuado um 

levantamento exaustivo de abrigos de morcegos (cavidades, edifícios a destruir, 

vales escarpados, etc.) ao longo das áreas directamente afectadas pela 

construção e avaliada a sua ocupação por morcegos, devendo os locais 

detectados ser assinalados como sensíveis. 

■ Caso não seja possível evitar a destruição dos abrigos, as colónias de morcegos 

que os ocupam devem ser retiradas e colocadas em abrigos alternativos (já 

existentes ou construídos para o efeito), devendo proceder-se de imediato à sua 

destruição ou selagem para evitar re-colonizações. 
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7.7.2.2 Fase de exploração 

 

- Implementação de cortinas arbóreas junto à via ferroviária, como medida que visa a 

minimização da colisão com aves (sobretudo no que se refere à Gralha-de-bico-

vermelho e aos seguintes grupos: ardeídeos, anatídeos e rapinas nocturnas) e 

quirópteros, na zona de atravessamento do Parque Natural das Serras de Aire e 

Candeeiros, Sistema da Ribeira do Mogo e o paul do Archino. Esta medida deve ser 

enquadrada, em fase de Projecto de Execução, pelo próprio Projecto de Integração 

Paisagística. Contribuirá também para a atenuar a perturbação visual e sonora 

resultante da circulação dos comboios.  

 

Em alternativa poderão ser colocados dispositivos “salva-pássaros” nesses mesmos locais. 

 

- Adopção de medidas que aumentem a permeabilidade da via, em locais de elevada 

sensibilidade ecológica, nomeadamente através da adaptação de passagens hidráulicas 

para a fauna ao nível da sua integração paisagística (Rodriguez et al. 1996 e 1997, 

Clevenger et al. 2001, Anderson 2002). A integração paisagística das passagens 

hidráulicas está prevista quer no exterior, ao nível das bocas, quer para no seu interior. A 

integração paisagística externa contempla a vegetação de encaminhamento ao longo da 

vedação, bem como vegetação de protecção em torno da boca da passagem hidráulica. 

A integração paisagística no interior prevê a naturalização da soleira das passagens 

hidráulicas com a colocação de alguma terra vegetal e pedras, e/ou a colocação de um 

passadiço lateral com vista a conferir alguma protecção ao longo da utilização da 

passagem, reduzindo-se, assim, a relutância natural das espécies em utilizar este tipo de 

estruturas. O número de adaptações previstas por eixo/sub-eixo, bem como as áreas 

naturais e corredores ecológicos alvo do aumento de permeabilidade do projecto é 

apresentado no quadro 7.7.1.. 
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Quadro 7.7.1 - Quantificação das adaptações previstas ao nível das PH 

Eixo / sub-eixo Adaptações  
Áreas ou corredores ecológicos alvo do aumento de 

permeabilidade 

Sub-eixo 1.1.2 6 
Vala do Archino; ribª da Ameixoeira/ Parada; Corredor ecológico 

vale do rio Tejo – Serra de Montejunto 

Sub-eixo 1.1.4 4 Turquel e Carvalhal 

Sub-eixo 1.2.1 7 
Vala do Archino; Corredor ecológico vale do rio Tejo – Serra de 

Montejunto  

Sub-eixo 1.2.2 4 
Ribª da Amieira / Vale da Loba; Corredor Ecológico Serra de 

Montejunto - PNSAC 

Sub-eixo 1.3.1 10 Ninho da Águia; PNSAC 

Sub-eixo 1.3.2 1 
PNSAC; rio da Fonte Santa; Corredor ecológico PNSAC – Sistema 

da Ribª do Mogo 

Eixo 1.5 1 
PNSAC; Corredor ecológico PNSAC/Serra de Porto de Mós – 

Pinhal de Leiria  

Sub-eixo 2.1.1 3 Corredor ecológico PNSAC – Sistema da Ribª do Mogo 

Sub-eixo 2.1.2 1 
Rio da Fonte Santa; Corredor ecológico PNSAC – Sistema da Ribª 

do Mogo 

Sub-eixo 2.1.3 3 
Vale da ribª do Mogo; Corredor ecológico PNSAC – Sistema da 

Ribª do Mogo 

Sub-eixo 2.1.4 1 
Rio de Cós; Corredor ecológico PNSAC/Serra de Porto de Mós – 

Pinhal de Leiria 

Sub-eixo 2.1.5 1 
Vale do rio Lis; Corredor ecológico PNSAC/Serra de Porto de Mós – 

Pinhal de Leiria 

Sub-eixo 2.2.1 3 Corredor ecológico PNSAC – Sistema da Ribª do Mogo 

Sub-eixo 2.2.2 1 
Rio da Fonte Santa; Corredor ecológico PNSAC – Sistema da Ribª 

do Mogo 

Sub-eixo 2.2.3 4 
Vale da ribª do Mogo; Corredor ecológico PNSAC – Sistema da 

Ribª do Mogo 

Sub-eixo 2.2.4 1 
Corredor ecológico PNSAC/Serra de Porto de Mós – Pinhal de 

Leiria 

Sub-eixo 2.3.1 1 
Rio da Fonte Santa; Corredor ecológico PNSAC – Sistema da Ribª 

do Mogo 

Sub-eixo 2.3.2 8 
Vale da ribª do Mogo; Corredor ecológico PNSAC – Sistema da 

Ribª do Mogo 

Eixo 2.7 2 
Rio de Cós; Corredor ecológico PNSAC/Serra de Porto de Mós – 

Pinhal de Leiria 

Eixo 2.10 1 PNSAC; Corredor ecológico PNSAC – Sistema da Ribª do Mogo 
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Estas medidas de minimização nem sempre são propostas no local mais indicado do 

ponto de vista faunístico, uma vez que esses locais, em determinadas ocasiões, são 

atravessados em escavação, o que pode impossibilitar, de quando em vez, a adopção 

de medidas adequadas nos locais mais adequados. Nestes casos, o aumento da 

permeabilidade da infra-estrutura será na maior proximidade possível do ponto de vista 

técnico-ecológico. 

 

O javali, necessita de condições mais exigentes, quer de dimensão quer de localização 

(Rodriguez et al. 1996), pelo que estas adaptações não são suficiente para garantir uma 

permeabilidade mínima à circulação desta espécie. 

 

- Garantir a permeabilidade, nos troços mais extensos sem passagens hidráulicas 

previstas (e.g. PNSAC e Sistema da Ribeira do Mogo), através da adopção de 

passagens dedicadas para a fauna. 

 

Estas passagens para a fauna, em função de eventuais constrangimentos operacionais, 

poderão materializar-se com a configuração de passagens hidráulicas de maiores 

dimensões, onde se efectuará também a sua integração paisagística, externa e interna. 

À semelhança das adaptações do ponto anterior, a integração paisagística externa 

contempla a vegetação de encaminhamento ao longo da vedação, bem como vegetação 

de protecção em torno da boca da passagem hidráulica. A integração paisagística no 

interior prevê a naturalização da soleira das passagens hidráulicas com a colocação de 

alguma terra vegetal, pedras, bem como de troncos ou outros materiais que 

proporcionem protecção/abrigo ao longo da utilização deste tipo de passagem, 

facilitando e ajudando a vencer uma certa relutância natural por parte de algumas 

espécies de fauna em atravessar este tipo de estruturas.  

 

O Quadro 7.7.2 quantifica o número de passagens para a fauna por eixo/sub-eixo, bem 

como as áreas naturais e corredores ecológicos alvo da necessidade do aumento da 

permeabilidade. 
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Quadro 7.7.2 - Quantificação das Passagens para a Fauna previstas 

Eixo / sub-eixo 
Passagens para 

a Fauna 
Áreas ou corredores ecológicos alvo do aumento 

de permeabilidade 

Sub-eixo 2.1.2 1 
Rio da Fonte Santa; Corredor ecológico PNSAC – 

Sistema da Ribª do Mogo 

Sub-eixo 2.2.1 1 
Rio da Fonte Santa; Corredor ecológico PNSAC – 

Sistema da Ribª do Mogo 

Sub-eixo 2.2.3 1 
Vale da ribª do Mogo; Corredor ecológico PNSAC – 

Sistema da Ribª do Mogo 

Sub-eixo 2.3.1 2 
Rio da Fonte Santa; Corredor ecológico PNSAC – 

Sistema da Ribª do Mogo 

Sub-eixo 2.8.2 1 
Rio da Fonte Santa; Corredor ecológico PNSAC – 

Sistema da Ribª do Mogo 

Eixo 2.9 1 
Rio da Fonte Santa; Corredor ecológico PNSAC – 

Sistema da Ribª do Mogo 

 

Uma vez que as passagens dedicadas para a fauna selvagem são dispendiosas e a sua 

eficácia, por vezes, reduzida, vários trabalhos sugerem como alternativa as estas a 

adopção de passagens do tipo hidráulico (de secção circular ou quadrangular) com vista 

ao aumento da permeabilidade de ferrovias e rodovias (Rodriguez et al. 1996 e 1997, 

Clevenger et al. 2001, Anderson 2002). 

 

Há aspectos que condicionam a viabilidade das opções recomendadas, tal como a 

existência de vedações nas propriedades intersectadas, o que pode limitar tentativas de 

aumentar a permeabilidade de vários sub-eixos da ferrovia em estudo. 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
 

 

 
LIGAÇÃO FERROVIÁRIA DE ALTA VELOCIDADE ENTRE LISBOA E PORTO. TROÇO ALENQUER / POMBAL – LOTE C1 

ESTUDO PRÉVIO – Volume 17 – Estudo de Impacte Ambiental – Relatório (Tomo 4/4) 
Doc N.º 02-EM-C00000000-00-RSTD001-0C – REVISÃO C – 30 de Março de 2007 

7.26 

 

7.8 PAISAGEM 
 

7.8.1 Fase de projecto 
 

- O novo traçado de linhas de água que venha a ser objecto de rectificação do percurso 

não deverá ser tratado como um canal/vala com formas rígidas e geométricas mas sim o 

mais naturalizado possível, em perfil longitudinal e transversal, com taludes e margens 

desenhados para permitir a implantação de uma galeria ripícola consistente. 

 

- Nas zonas em que, por questões de segurança ferroviária, não seja possível a plantação 

nos taludes, deverá prever-se uma área de expropriação com largura suficiente para 

permitir plantações arbóreo-arbustivas que contribuam, de forma significativa, para o 

enquadramento da via férrea; 

 

- Elaboração de um projecto de execução de enquadramento e integração paisagística, 

que permita esbater e minimizar os impactes negativos da obra e assegurar a integração 

da via férrea na paisagem, tendo em consideração que: 

 

• Ao longo de toda a área de intervenção se implementem os seguintes 

intervenções de ordem geral: 

■ O estabelecimento de medidas cautelares que assegurem a protecção do 

solo arável em toda a área de intervenção. Nesse sentido deverá, ao longo do 

traçado, proceder-se à decapagem da camada superficial do solo arável 

(terra viva) em profundidade variável dependendo das características 

pedológicas das áreas atravessadas (+/- 0,10 m nas zonas mais pobres e 

alturas da ordem dos 0,50m nos solos de aluvião de maior profundidade. 

Também a vegetação arbórea e arbustiva existente na faixa de expropriação 

na área que se localize em áreas não sujeitas a movimentos de terras deverá 

ser preservada e protegida através de vedações. 

Na restante área – zona de desmatação – a vegetação arbórea e arbustiva 

existente deverá ser tratada de modo a que se possa aproveitar todo o 

material vegetal, à excepção dos toros de maior dimensão destinados a 

venda de madeira, para a formação de composto. Esses materiais 
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escassilhados que misturados com terra constituem o composto deverão ser 

utilizados em obra nas zonas de solos mais pobres em matéria orgânica. 

■ A modelação dos taludes de aterro e escavação, de modo a que se 

estabeleça a continuidade com o terreno natural. Nesse sentido deverá 

proceder-se ao adoçamento da crista e base dos taludes, criando um talude 

de perfil sinusoidal, com menor tendência ao ravinamento, a partir da crista, e 

com condições mais favoráveis à instalação da vegetação. 

■ O revestimento vegetal dos taludes e áreas de expropriação, através de 

hidrossementeiras de espécies herbáceas e arbustivas, de modo a favorecer 

uma rápida cobertura vegetal das áreas intervencionadas, promovendo assim 

o combate à erosão das superfícies inclinadas e assegurar de forma mais 

eficaz a sua estabilização. 

 

• Os atravessamento de áreas de maior sensibilidade visual e paisagística, 

nomeadamente o atravessamento de áreas ocupadas com vegetação 

identificada com de valor paisagístico, áreas urbanas e áreas agrícolas, sejam 

objecto de intervenção mais pormenorizada. Também o enquadramento e 

integração paisagísticas de viadutos, túneis e passagens para a fauna deverá ser 

alvo de particular atenção. Para estas zonas as medidas de minimização a 

implementar são por tipologia de espaço as seguintes: 

■ Atravessamento de áreas ocupadas com vegetação de interesse paisagístico: 

o Restabelecimento das galerias ripícolas através da plantação de 

espécies, arbóreas e arbustivas, que integram o ecossistema designado 

por mata ribeirinha, efectuado de forma a estabelecer continuidade com a 

galeria ripícola da zona envolvente; 

o Criação de zonas de orla, nos atravessamentos de carvalhais, montados 

e bosquetes de pinheiro manso. Estas zonas de ecotone deverão ser 

constituídas por espécies que integram a associação da formação vegetal 

atravessada. O esquema de plantação a adoptar deverá recriar situações 

diversificadas, em termos visuais e ecológicos, que se aproximem o mais 

possível das condições naturais. 

De forma a compensar o abate de vegetação deste tipo deverá proceder-

se, nas zonas de menor valor ecológico – nomeadamente em áreas 

ocupadas com povoamentos florestais que sejam atravessadas pela via – 

à plantação dos novos taludes com carvalhos, sobreiros e pinheiros 
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mansos, no estrato arbóreo, utilizando arbustos das respectivas 

associações para constituir o sub-bosque. 

■ Atravessamentos de zonas rurais: 

o Restabelecimento dos limites dos campos agrícolas e respectivas sebes 

de compartimentação efectuado, por plantação, recorrendo a espécies da 

flora local bem como a cultivares comuns nas zonas agrícolas 

atravessadas (marmeleiros, romãzeiras, oliveiras, etc.). 

Nestas zonas as plantações arbóreas e arbustivas deverão ser dispostas 

predominantemente em maciços, mais ou menos naturalizados criando / 

reconstituindo orlas de mata. 

■ Atravessamento de zonas urbanas: 

o Reforço da plantação arbórea e arbustiva dos taludes, previstos para os 

atravessamentos urbanos, para as situações em que esta se implanta 

próximo de zonas habitacionais e/ou industriais, bem como das barreiras 

acústicas que vierem a ser propostas  

Nos atravessamentos de zonas urbanas para além da vegetação da flora 

local as espécies a utilizar poderão ser de carácter mais ornamental 

(embora comuns na paisagem de Portugal) e a sua disposição ser 

efectuada em alinhamentos, mais ou menos formais, desde que se 

adeqúe à tipologia das zonas intersectadas e que cumpra o objectivo de 

integração da via férrea. 

Nas faixas onde vejam a existir barreiras acústicas o critério subjacente à 

sua integração paisagística encontra-se dependente do espaço 

disponível. Nas zonas onde for possível deverão ser utilizadas espécies 

arbóreas e arbustivas que permitam recriar sebes de carácter 

naturalizado. Nas zonas com constrangimento de espaço o seu 

enquadramento será efectivado predominantemente com recurso a 

trepadeiras. 

■ Viadutos: 

o Reforço da reforço da plantação arbórea e arbustiva nos taludes de 

encontro dos viadutos com o terreno natural, o mesmo se propondo para 

os taludes contíguos às passagens inferiores e superiores  

Nestas zonas a disposição das plantações deverá ser de forma a criar 

volumes consistentes que enquadrem os taludes de encontro da via férrea 

com os restabelecimentos e/ou com as obras de arte. 
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Nas zonas sob os viadutos, exceptuando os taludes de encontro, deverá 

ser restabelecido o uso anteriormente existente e nas zonas em que estas 

obras de arte se implantem sobre linhas de água, deverá ser 

implementada (ou criada) a galeria ripícola, que nos taludes de menor 

altura poderá ser constituída exclusivamente por espécies arbustivas 

características desses ecossistemas. 

Nas zonas urbanas e nas situações em que haja maior acessibilidade 

visual, deverá, caso exista espaço disponível, ser proposta a plantação de 

faixas (arbóreas e arbustivas) não continuas, com desenvolvimento 

paralelo à obra de arte, de forma a atenuar um pouco a sua presença. 

■ Túneis: 

o Nos túneis executados a céu aberto deverá ser recriada uma modelação 

que se aproxime da existente anteriormente à obra e o seu revestimento 

vegetal deverá seguir a mesma filosofia de intervenção. 

Também as bocas dos túneis deverão ser objecto de uma intervenção de 

maior pormenor. O recurso a espécies arbustivas decumbentes, 

associadas a outras de porte mais prostrado será uma forma de 

enquadramento paisagístico dessas zonas. 

■ Passagens para a fauna: 

o As passagens para a fauna poderão ser marcadas com toros de madeira 

e o seu enquadramento e integração paisagística efectivado através de 

plantações arbóreo-arbustivas disposta de forma a recriar situações muito 

próximo do natural. 

 

 

7.8.2 Fase de construção 
 

- Efectuar a selecção adequada dos locais para implantação de estaleiros e todas as 

estruturas relacionadas com a construção deste lanço da Linha de Alta Velocidade, 

procurando sempre ocupar zonas planas, não expostas visualmente, desprovidas de 

interesse a nível de solos e da vegetação e afastadas das zonas habitacionais, das 

linhas de água, e de áreas legalmente condicionadas (RAN e REN). Estas áreas, sobre 

as quais incidirão previamente medidas cautelares e de enquadramento provisório, 

deverão ser alvo de um projecto de recuperação e integração paisagística a executar no 

final da obra, que visa repor a situação anteriormente existente. 
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- Definir os percursos destinados à circulação da maquinaria de obra, aproveitando 

caminhos pré-existentes e no menor número possível. 

 

- Cumprir integralmente o projecto de execução de enquadramento e integração 

paisagística. 

 

 

7.8.3 Fase de exploração 
 

- Manutenção e conservação de todas as áreas semeadas e plantadas, envolventes à via 

férrea, propostas no projecto de enquadramento e integração paisagística. 
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7.9 QUALIDADE DO AR 
 

As medidas de minimização propostas visam o controle de emissões na fase de construção, 

uma vez que, durante a fase de exploração, não se prevê a ocorrência de nenhuma situação 

passível de provocar impactes negativos directos na qualidade do ar. 

 

Apresentam-se as seguintes medidas: 

 

- Os estaleiros, as áreas de deposição temporária de terras e eventuais centrais de betão 

e betuminoso devem ser implantados em zonas o mais afastadas possível de áreas 

habitadas ou de outros receptores sensíveis. 

 

- Nos estaleiros e zonas de acesso à frentes de obra localizados na proximidade de zonas 

habitadas, áreas agrícolas e áreas de elevada sensibilidade ecológica a ressuspensão 

das poeiras depositadas no pavimento ou de vias não pavimentadas poderá ser 

minimizada através da adopção de um sistema de aspersão de água, utilizando 

mangueiras com difusores ou veículos com reservatórios munidos de dispersores. 

Registo da rega periódica especificando-se para o efeito, a frequência e quantidade de 

água utilizada. 

 

- O transporte de materiais particulados ou susceptíveis de serem projectados para as 

vias de circulação não deverá ser realizado sem que previamente se proceda à 

cobertura da carga com lona. 

 

- Deverá ser efectuada uma adequada manutenção dos veículos e equipamentos 

utilizados, por forma a reduzir as emissões de poluentes atmosféricos. 

 

- Em caso de necessidade de instalação de novas centrais de betão e betuminoso estas 

deverão ser alvo de processo de licenciamento. 
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7.10 RUÍDO E VIBRAÇÕES 
 

7.10.1 Fase de construção 
 

Na ausência do programa detalhado referente à execução da obra, número de 

equipamentos e suas características acústicas, não é viável indicar, de forma detalhada, as 

medidas de minimização a implementar. É possível, porém, apontar medidas genéricas para 

redução dos impactes devidos ao ruído, na fase de construção, que permitam o 

cumprimento da legislação em vigor, Artigos 14º e 15º do Regulamento Geral do Ruído, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007 de 17 de Janeiro. 

 

De notar que as actividades ruidosas temporárias não podem ter lugar na proximidade de: 

 

a) Edifícios de habitação, aos sábados, domingos e feriados e nos dias úteis entre as 

20 e as 8 horas; 

b) Escolas, durante o respectivo horário de funcionamento; 

c) Hospitais ou estabelecimentos similares. 

 

Caso se pretenda levar a cabo o exercício de actividades ruidosas temporárias junto dos 

edifícios antes indicados haverá que, ao abrigo do Artigo 15º, solicitar uma licença especial 

de ruído às respectivas Câmaras Municipais. De referir que os equipamentos deverão 

possuir indicação do respectivo nível de potência sonora, conforme Artigo 10º do Decreto-

Lei n.º 221/2006 de 8 de Novembro. 

 

Para além do cumprimento dos aspectos mencionados pode verificar-se a necessidade de 

reduzir os níveis sonoros, de acordo com o estabelecido no Artigo 11º do Regulamento 

Geral do Ruído. Nestas circunstâncias poderão ser consideradas algumas medidas de 

minimização: 

 

- Para fontes fixas em áreas de estaleiro, normalmente confinados a um determinado 

espaço, será sempre de equacionar a colocação de barreiras acústicas, as quais 

deverão possuir características de absorção sonora. Refere-se, porém, que nem sempre 

esta medida é eficaz, havendo que equacionar outras soluções alternativas ou 

complementares. 
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- As fontes fixas em pequenas áreas onde decorram actividades ruidosas poderão ser 

encapsuladas com a precaução de permitir o arrefecimento do motor, caso se trate de 

um equipamento, ou a ventilação do espaço. 

 

- Em termos de fontes móveis, necessárias à execução de uma obra de construção civil, 

podem considerar-se de 2 tipos: veículos pesados que transportam materiais e 

equipamentos, usando as vias de tráfego existentes, e as máquinas que, no espaço da 

obra, se movimentam de um lado para o outro, inviabilizando o seu encapsulamento. 

Para estas situações, as medidas de minimização só poderão passar pela distribuição 

adequada destas actividades ao longo do dia, de forma a reduzir possíveis impactes. 

 

- As situações em que estejam previstos desmontes, recorrendo a cargas explosivas, 

deverão ter lugar em horário de menor sensibilidade para os receptores expostos, 

tornando-se indispensável que, com a devida antecedência, as populações sejam 

informadas da data e local da ocorrência. 

 

 

7.10.2 Fase de exploração 
 

Em termos gerais deverão ser tomadas medidas de minimização sempre que o valor de 

LAeq(P) seja superior aos limites de exposição máxima para o período diurno-entardecer-

nocturno, Lden, e para o período nocturno, Ln e sempre que a diferença entre LAeq(P) e LAeqR) 

seja superior a 12 dB(A). De referir, porém, que a ultrapassagem desses limites pode 

verificar-se nas seguintes situações: 

 

- O Empreendimento é o total responsável pela ultrapassagem do limite. 

Nestas circunstâncias deverão ser adoptadas medidas de minimização por forma a 

reduzir os níveis para os valores considerados legais. 

 

- O Empreendimento é parcialmente responsável pela ultrapassagem do limite. 

Nesta situação deverá averiguar-se da contribuição do Empreendimento e adoptar as 

respectivas medidas de minimização. 

 

- O empreendimento não é responsável pela ultrapassagem do limite. 
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Neste caso não haverá que considerar medidas de minimização. 

 

- As medidas de minimização do ruído resultantes da exploração de infra-estruturas de 

transporte ferroviário poderão ser encaradas a quatro níveis: 

■ Intervenção ao nível da fonte de ruído 

Entendendo-se como fonte de ruído apenas o material circulante, um dos meios 

de redução do ruído poderá ser a substituição do sistema de travagem 

convencional por um sistema de discos que pode induzir reduções até 10 dB(A). 

Esta solução é, à partida, a adoptada no material circulantea usar no 

Empreendimento. 

■ Intervenção ao nível da via 

Ao nível da via, as medidas de minimização poderão passar pela interposição de 

material resiliente entre o carril e a travessa, sob a travessa ou entre o balastro e 

a laje de assentamento e entre as bermas e o limite da plataforma. Estas 

medidas são mais indicadas para redução de vibrações, traduzindo como 

consequência, também, a redução dos níveis sonoros do ruído. Os benefícios em 

termos de nível sonoro podem atingir valores da ordem dos 8 dB(A). 

■ Implantação da via no terreno 

A sensibilidade e preocupação do projectista das vias, na problemática do ruído, 

pode significar grandes benefícios a preços irrelevantes. Efectivamente, a 

redução das cotas da rasante e alteamento dos taludes de escavação poderá 

tornar-se numa medida de minimização suficiente para reduzir os níveis sonoros 

para valores equivalentes aos propiciados pelas barreiras acústicas. Em 

situações de túnel não há propagação de ruído para as áreas envolventes 

devendo, no entanto, verificar-se a existência de receptores sensíveis nas 

proximidades dos emboquilhamentos. Nestas situações, as paredes dos túneis 

deverão ser revestidas por material absorvente, numa extensão de 

aproximadamente 30 m entre o emboquilhamento e o interior do túnel. Traçados 

em viaduto ou ponte traduzem situações de fácil resolução em termos de 

medidas de minimização clássicas. Efectivamente, sempre que em situações 

deste tipo se verifique da necessidade de implementar barreiras acústicas, estas 

podem traduzir grande eficácia. 

■ Implementação de medidas de minimização correntes 

Considera-se uma medida de minimização corrente a interposição de obstáculos 

entre a via e os receptores. Esta solução pode ser consubstanciada em barreiras 
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acústicas, taludes naturais, ou todas as soluções que barrem o caminho de 

propagação do ruído entre a fonte e o receptor. A extensão do traçado em 

viaduto pressupõe para casos em que tal se verifique, a minimização do ruído 

com barreiras acústicas de alturas reduzidas (entre 1 e 2 m). Também para as 

situações de escavação se prevê a redução dos impactes com barreiras 

acústicas de altura média (até 3 m). 

 

Quando comprovadamente esgotadas as medidas mencionadas poderá aplicar-se o nº 4 do 

Artigo 19º do Regulamento Geral do Ruído, que permite a intervenção ao nível da fachada 

dos edifícios, aumentando o índice de isolamento sonoro a sons de condução aérea, D2m,n,w. 

 

Embora mais económica, esta medida de minimização pode implicar dificuldades na sua 

aplicação, uma vez que há necessidade de negociar com terceiros, ou seja, com os 

ocupantes das habitações, que podem ou não ser os respectivos proprietários. De referir, 

porém, que na maior parte das situações se trata de pequenos edifícios ou habitações 

isoladas, o que, de acordo com a experiência, se revela de resolução mais ágil. A 

implementação desta medida pode passar pela realização da obra ou equivalente 

compensação monetária ao proprietário.  

 

Na avaliação de impactes foram identificadas 85 situações potencialmente expostas a 

impacte e caracterizado o nível sonoro do ruído ambiente, durante os três períodos de 

referência. Dos valores obtidos concluiu-se que 65% dos locais (55 situações) satisfazem à 

classificação de zona “sensível”, 27% (23 locais) à classificação de zona “mista” e as 

situações, 1.1.3-4, 1.1.4-1, 1.2.2-4, 1.3.1-1, 2.1.5-11, 2.2.3-5 e 2.3.2-5 excedem o valor 

máximo para zona mista. 

 

Apresenta-se, no Quadro 7.10.1, a definição do tipo de medidas de minimização, para cada 

uma das situações, por forma a verificar o critério do limite de exposição e o critério de 

incomodidade [LAeq(P)-LAeq(R) ≤ 12 dB(A)]. Considera-se viável implementar barreiras 

acústicas sempre que a redução necessária não exceda o valor de 15 dB(A). Para situações 

em que tal ocorra, deverá considerar-se a construção de barreiras acústicas 

complementadas com isolamento sonoro de fachada (MMA), como previsto no novo 

Regulamento. 
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Da análise do Quadro constata-se que na maior parte das situações (75% - 64 locais), será 

viável minimizar o ruído a partir da implementação de barreiras acústicas. 

 

A título de exemplo, foram efectuadas simulações para as situações mais desfavoráveis no 

conjunto dos traçados e que correspondem a: 

 

a) Situações mais desfavoráveis em termos do número de receptores expostos: 

- Benedita – sub-eixo 1.1.4 (km 38+500 a km 39+500); 

- Bidoeira de Cima – sub-eixo 2.5.1 ( km 5+800 a km 6+850). 

 

b) Situações mais desfavoráveis em termos do nível de exposição: 

- Redondas – sub-eixo 1.1.4 (km 45+000 a km 45+600); 

- Moita do Poço – sub-eixo 1.5 (km 0+250 a km 1+100). 

 

Estas simulações, traduzidas sob a forma de mapas de ruído, apresentam-se no Anexo 

7.10.1 para os indicadores Lden e Ln, sem e com barreira acústica. Da sua análise verifica-se 

ser possível em qualquer dos casos cumprir as exigências regulamentares estabelecidas 

para a tipologia da zona acústica, não havendo assim impactes negativos com significado. 

 

Assim e após a introdução de algumas medidas ao nível do próprio projecto e que já se 

referiram acima, verificou-se ser ainda necessário a implementação de medidas de 

minimização correntes que se traduzem na interposição de barreiras acústicas. Para 

redução das vibrações as medidas de minimização traduzem-se, de forma genérica, pela 

interposição de material resiliente entre o carril e a travessa, sob a travessa ou entre o 

balastro e a laje de assentamento. Nesta fase dos estudos recomenda-se que, como 

princípio, estas medidas sejam adoptadas sempre que se verifique a existência de 

receptores sensíveis, na faixa entre a via e a linha paralela distanciada desta de 70 metros. 

Apresentam-se, no Quadro 7.10.2., as medidas de minimização para as diferentes 

alternativas previstas em cada sub-troço. 
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Quadro 7.10.1 - Definição do tipo de medidas de minimização 
Indicador Lden Indicador Ln 

Eficácia da 
barreira 

Eficácia da 
barreira Eixo/Sub-

eixo 
N.º de 

situação Lden(R) Lden(E) Lden(P) 
Lden(P) ≤

63 

Lden(P)-
Lden(R) 

≤ 12 

Ln(R) Ln(E) Ln(P) 
Ln(P) ≤ 

53 

Ln(P)-
Ln(R) 

≤ 12 

Medida de 
minimização 

1.1.2-1 42 64 64 1 10 35 53 53 0 6 B 

1.1.2-2 42 66 66 3 12 35 56 56 3 9 B 

1.1.2-3 42 63 63 0 9 35 53 53 0 6 B 

1.1.3-4 66 70 72 14 6 58 60 62 12 8 B 

43 70 70 7 15 36 60 60 7 12 B 
1.1.3-6 

53 64 64 1 0 45 54 55 2 0 B 

50 65 65 2 3 40 55 55 2 3 B 
1.1.3-7 

55 65 65 3 0 43 55 55 2 0 B 

1.13-9 42 65 65 2 11 35 55 55 2 8 B 

49 70 70 7 9 40 58 58 5 6 B 
1.1.4-10 

46 70 70 7 12 38 58 58 5 8 B 

49 74 74 11 13 40 64 64 11 12 B 

66 74 75 18 0 53 64 64 21 0 B + MMA 

51 74 74 11 11 40 64 64 11 12 B 

63 74 74 21 0 52 64 64 18 0 B + MMA 

57 74 74 12 5 48 64 64 13 4 B 

1.1.4-11 

49 74 74 11 13 40 64 64 11 12 B 

55 74 74 12 7 45 64 64 12 7 B 

1.1 

1.1.4-12 
49 74 74 11 13 40 64 64 11 12 B 

1.2.1-1 42 64 64 1 10 35 53 53 0 6 B 

54 74 74 12 8 47 64 64 12 5 B 
1.2.2-2 

57 74 74 12 5 47 64 64 12 5 B 

1.2.2-3 63 70 71 17 0 54 59 60 15 0 B + MMA 

1.2.2-4 66 66 69 10 0 57 56 60 9 0 B 

1.2 

1.2.2-5 63 74 74 21 0 53 64 64 21 0 B + MMA 

Nota: B – barreira acústica  MMA – Medida de Minimização Adicional 
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Indicador Lden Indicador Ln 

Eficácia da 
barreira 

Eficácia da 
barreira Eixo/Sub-

eixo 
N.º de 

situação Lden(R) Lden(E) Lden(P) 
Lden(P) ≤

63 

Lden(P)-
Lden(R) 

≤ 12 

Ln(R) Ln(E) Ln(P) 
Ln(P) ≤ 

53 

Ln(P)-
Ln(R) 

≤ 12 

Medida de 
minimização 

54 75 75 13 9 45 65 65 13 8 B 
1.2.2-6 

50 75 75 12 13 43 65 65 12 10 B 1.2 

1.2.2-7 42 65 65 2 11 35 55 55 2 8 B 

49 71 71 8 10 40 61 61 8 9 B 
1.3.1-1 

68 71 73 13 7 58 61 63 13 0 B 

52 74 74 11 10 44 65 65 13 9 B 
1.3.2-2 

64 74 74 20 0 55 65 65 20 0 B + MMA 

55 70 70 8 3 45 60 60 8 3 B 

1.3 

1.3.2-3 
49 74 74 11 13 40 64 64 11 12 B 

52 74 74 11 10 44 64 64 12 8 B 
1.5-1 

64 74 74 20 0 55 64 65 19 0 B + MMA 1.5 

1.5-3 64 63 66 9 0 55 53 57 8 0 B 

2.1.1-1 50 73 73 10 11 42 66 66 13 12 B 

48 73 73 10 13 40 63 63 10 11 B 
2.1.2-2 

52 73 73 10 9 45 63 63 11 6 B 

2.1.3-3 53 73 73 11 8 45 62 62 10 5 B 

2.1.3-4 50 69 69 6 7 40 61 61 8 9 B 

2.1.3-5 50 66 66 3 4 40 56 56 3 4 B 

2.1.3-6 42 66 66 3 12 33 59 59 6 14 B 

2.1 

2.1.4-7 38 66 66 3 16 30 56 56 3 14 B + MMA 

2.1.4-8 56 72 72 10 4 42 62 62 9 8 B 

2.1.4-9 64 72 73 18 0 52 62 62 16 0 B + MMA 

2.1.4-10 60 70 70 10 0 50 60 60 10 0 B 

50 67 67 4 5 41 58 58 5 5 B 

2.1 

2.1.5-11 
65 67 69 12 0 56 58 60 12 0 B 

Nota: B – Barreira Acústica  MMA – Medida de Minimização Adicional
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Indicador Lden Indicador Ln 

Eficácia da 
barreira 

Eficácia da 
barreira Eixo/Sub-

eixo 
N.º de 

situação Lden(R) Lden(E) Lden(P) 
Lden(P) ≤

63 

Lden(P)-
Lden(R) 

≤ 12 

Ln(R) Ln(E) Ln(P) 
Ln(P) ≤ 

53 

Ln(P)-
Ln(R) 

≤ 12 

Medida de 
minimização 

2.1.5-12 52 66 66 3 2 43 57 57 4 2 B 

2.1.5-13 53 67 67 4 2 45 58 58 6 1 B 

2.1.6-15 53 73 73 11 8 45 62 62 9 5 B 

2.1.6-16 48 67 67 4 7 40 61 61 8 9 B 

2.1 

2.1.6-17 52 69 69 6 5 43 60 60 7 5 B 

2.2.1-1 50 73 73 11 11 42 66 66 13 12 B 

2.2.2-2 48 76 76 13 16 40 66 66 13 14 B + MMA 

2.2.3-3 54 68 68 6 2 44 58 58 6 2 B 

2.2.3-4 55 76 76 14 9 48 66 66 13 6 B 

51 76 76 13 13 43 66 66 15 11 B 
2.2.3-5 

69 76 77 17 0 61 66 67 15 0 B + MMA 

58 65 66 4 0 49 55 56 3 0 B 
2.2.4-6 

48 70 70 7 10 40 61 61 8 9 B 

2.2.4-7 51 65 65 2 2 42 55 55 2 1 B 

2.2.4-8 49 66 66 3 5 39 57 57 4 6 B 

2.2.4-9 54 61 62 0 0 40 63 63 10 11 B 

2.2.4-10 46 72 72 9 14 39 62 62 9 11 B 

59 72 72 11 1 49 62 62 9 1 B 
2.2.4-11 

35 64 64 1 17 28 54 54 1 14 B + MMA 

2.2.4-12 43 73 73 10 18 34 63 63 10 17 B + MMA 

2.2 

2.2.4-13 47 76 76 13 18 39 66 66 13 15 B + MMA 

2.2.4-14 51 76 76 13 13 44 66 66 13 10 B 

60 76 76 16 4 50 66 66 16 4 B + MMA 
2.2.4-17 

48 73 73 10 13 40 63 63 10 11 B 
2.2 

2.2.4-18 48 67 67 4 7 40 57 57 4 5 B 

Nota: B – Barreira Acústica  MMA – Medida de Minimização Adicional 
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Indicador Lden Indicador Ln 

Eficácia da 
barreira 

Eficácia da 
barreira Eixo/Sub-

eixo 
N.º de 

situação Lden(R) Lden(E) Lden(P) 
Lden(P) ≤

63 

Lden(P)-
Lden(R) 

≤ 12 

Ln(R) Ln(E) Ln(P) 
Ln(P) ≤ 

53 

Ln(P)-
Ln(R) 

≤ 12 

Medida de 
minimização 

45 76 76 13 19 38 66 66 13 16 B + MMA 
2.2 2.2.4-19 

52 76 76 13 12 43 66 66 13 11 B 

2.3.1-1 48 73 73 10 13 40 63 63 10 11 B 

2.3.2-2 49 75 75 12 14 41 65 65 12 12 B 

2.3.2-3 53 72 72 10 7 45 62 62 10 5 B 

51 75 75 12 12 43 65 65 12 10 B 

2.3 

2.3.2-5 
69 75 76 15 0 61 65 66 14 0 B 

2.4.1-1 46 67 67 4 9 36 57 57 4 9 B 

2.4.2-2 43 66 66 3 11 35 56 56 3 9 B 2.4 

2.4.2-3 43 65 65 2 10 34 56 56 3 10 B 

2.5.1-3 46 66 66 3 8 38 56 56 3 6 B 

58 74 74 13 4 48 64 64 13 4 B 2.5.1 
2.5.1-4 

45 74 74 11 17 37 64 64 11 15 B + MMA 

2.5.2-1 46 66 66 3 8 38 56 56 3 6 B 

2.5.2-2 53 64 64 1 0 45 54 55 2 0 B 2.5.2 

2.5.2-3 43 76 76 13 21 34 65 65 12 19 B + MMA 

2.5.3A-1 45 66 66 3 11 34 56 56 3 10 B 

49 75 75 12 14 40 65 65 12 13 B 
2.5.3A-2 

57 75 75 13 6 48 65 65 14 5 B 

59 67 68 6 0 50 57 58 7 0 B 

2.5.3A 

2.5.3A-3 
50 67 67 4 5 41 57 57 4 4 B 

2.5.3B-1 45 66 66 3 10 34 56 56 3 10 B 

49 75 75 12 14 40 66 66 13 14 B 2.5.3B 
2.5.3B-2 

57 75 75 13 6 48 66 66 15 6 B 

Nota: B – Barreira Acústica  MMA – Medida de Minimização Adicional 
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Indicador Lden Indicador Ln 

Eficácia da 
barreira 

Eficácia da 
barreira Eixo/Sub-

eixo 
N.º de 

situação Lden(R) Lden(E) Lden(P) 
Lden(P) ≤

63 

Lden(P)-
Lden(R) 

≤ 12 

Ln(R) Ln(E) Ln(P) 
Ln(P) ≤ 

53 

Ln(P)-
Ln(R) 

≤ 12 

Medida de 
minimização 

59 70 70 9 0 50 62 62 12 0 B 
2.5.3B-3 

50 70 70 7 8 41 62 62 9 9 B 2.5.3B 

2.5.3B-4 49 68 68 5 7 40 59 59 6 7 B 

2.5.3C-1 45 66 66 3 9 34 56 56 3 10 B 

49 75 75 12 14 40 65 65 12 13 B 
2.5.3C-2 

57 75 75 13 6 48 65 65 14 5 B 

59 67 68 6 0 50 57 58 7 0 B 
2.5.3C-3 

50 67 67 4 5 41 57 57 4 4 B 

2.5.3C 

2.5.3C-4 49 74 74 11 13 40 64 64 11 12 B 

2.7-1 42 66 66 3 12 33 56 56 3 11 B 

55 71 71 9 4 46 62 62 9 4 B 
2.7-3 

64 71 72 17 0 52 62 62 16 0 B + MMA 

64 75 75 21 0 52 65 65 19 1 B + MMA 

2.7 

2.7-4 
62 75 75 18 1 52 65 65 19 1 B + MMA 

2.8.1-1 55 71 71 9 4 48 61 61 10 1 B 

51 66 66 3 3 43 56 56 3 1 B 
2.8.2-3 

62 66 67 10 0 55 56 59 13 0 B 
2.8 

2.8.2-4 52 73 73 10 9 45 63 63 11 6 B 

51 66 66 3 3 43 56 56 3 1 B 
2.9-1 

62 66 67 10 0 55 56 59 11 0 B 2.9 

2.9-2 52 74 74 11 10 45 64 64 12 7 B 

51 72 72 9 9 43 62 62 9 7 B 
2.10-1 

62 72 72 16 0 55 62 63 17 0 B + MMA 

2.10-2 53 72 72 9 7 45 62 62 9 0 B 
2.10 

2.10-3 51 66 66 3 3 43 56 56 3 0 B 

Nota: B – Barreira Acústica  MMA – Medida de Minimização Adicional 
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Indicador Lden Indicador Ln 

Eficácia da 
barreira 

Eficácia da 
barreira Eixo/Sub-

eixo 
N.º de 

situação Lden(R) Lden(E) Lden(P) 
Lden(P) ≤

63 

Lden(P)-
Lden(R) 

≤ 12 

Ln(R) Ln(E) Ln(P) 
Ln(P) ≤ 

53 

Ln(P)-
Ln(R) 

≤ 12 

Medida de 
minimização 

2.11-1 46 72 72 9 14 36 62 62 9 14 B 

2.11-2 46 66 66 3 8 36 56 56 3 8 B 2.11 

2.11-3 43 66 66 3 11 35 56 56 3 9 B 

Nota: B – Barreira Acústica  MMA – Medida de Minimização Adicional 
 

 
Quadro 7.10.2 - Estimativa das medidas de minimização – Ruído e Vibrações 

Barreiras acústicas Interposição de material resiliente 
Alternativa 

Eixo/Sub-
eixo 

Situação Localização 
prevista [km] 

Extensão 
prevista [m] 

N.º de 
vãos 

Localização 
prevista [km] 

Extensão 
prevista [m] 

Sub-troço Sul 

1.1.2-1 2+600 – 2+950 (D) 350 – 2+650 – 2+940 290 

1.1.2-2 5+650 – 5+950 (D) 300 – 5+700 – 5+940 240 1.1.2 

1.1.2-3 6+250 – 6+500 (D) 250 – 6+250 – 6+440 190 

1.1.3-4 9+650 – 9+850 (D) 200 – 9+700 – 9+840 140 

1.1.3-6 
13+500 – 14+000 (E) 

13+500 – 13+700 (D)
700 – 13+400 – 13+840 440 

1.1.3-7 24+650 – 24+900 (E) 250 – 24+700 – 24+890 190 

1.1.3 

1.1.3-9 32+000 – 32+200 (E) 200 – 32+000 – 32+140 140 

1.1.4-10 
33+200 – 34+100 (E) 

34+400 – 34+600 (E) 
1.100 – 

33+250 – 34+100 

34+450 – 34+580 
980 

1.1.4-11 

35+300 – 35+900 (E) 

36+200 – 36+780 (E) 

37+050 – 38+150 (E) 

38+450 – 40+350 (E) 

40+650 – 41+800 (E) 

42+800 – 43+700 (E) 

35+200 – 36+780 (D) 

37+050 – 38+150 (D) 

38+450 – 40+350 (D) 

41+200 – 41+650 (D) 

43+300 – 44+000 (D)

11.960 32 

35+250 – 36+780 

37+050 – 38+150 

38+450 – 40+350 

40+850 – 41+750 

42+800 – 44+000 

6.630 

SA 

1.1.4 

1.1.4-12 
45+000 – 46+150 (E) 

45+000 – 46+100 (D)
2.250 – 45+100 – 46+140 1.040 

TOTAL    17.560 32  10.280 
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Barreiras acústicas Interposição de material resiliente 

Alternativa 
Eixo/Sub-

eixo 
Situação Localização 

prevista [km] 
Extensão 

prevista [m] 

N.º de 
vãos 

Localização 
prevista [km] 

Extensão 
prevista [m] 

Sub-troço Sul 

1.2.1 1.2.1-1 0+150 – 0+600 (D) 450 – 0+150 – 0+540 390 

1.2.2-2 8+350 – 9+050 (E) 700 – 8+400 – 9+040 640 

1.2.2-3 9+700 – 11+100 (E) 1.400 10 9+750 – 11+090 1.340 

1.2.2-4 
13+200 – 13+550 (E) 

12+900 – 13+350 (D)
800 – 12+950 – 13+540 590 

1.2.2-5  
14+050 – 14+700 (E) 

14+100 – 14+700 (D)
1.250 11 14+100 – 14+690 590 

1.2.2-6 
23+850 – 24+200 (E) 

23+600 – 24+200 (D)
950 – 23+650 – 24+190 540 

1.2.2 

1.2.2-7 29+350 – 29+600 (E) 250 – 29+400 – 29+590 190 

1.1.4-10 
33+200 – 34+100 (E) 

34+400 – 34+600 (E) 
1.100 – 

33+250 – 34+100 

34+450 – 34+580 
980 

1.1.4-11 

35+300 – 35+900 (E) 

36+200 – 36+780 (E) 

37+050 – 38+150 (E) 

38+450 – 40+350 (E) 

40+650 – 41+800 (E) 

42+800 – 43+700 (E) 

35+200 – 36+780 (D) 

37+050 – 38+150 (D) 

38+450 – 40+350 (D) 

41+200 – 41+650 (D) 

43+300 – 44+000 (D)

11.960 32 

35+250 – 36+780 

37+050 – 38+150 

38+450 – 40+350 

40+850 – 41+750 

42+800 – 44+000 

6.630 

SB 

1.1.4 

1.1.4-12 
45+000 – 46+150 (E) 

45+000 – 46+100 (D)
2.250 – 45+100 – 46+140 1.040 

TOTAL    21.110 53  12.930 
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Barreiras acústicas Interposição de material resiliente 

Alternativa 
Eixo/Sub-

eixo 
Situação Localização prevista 

[km] 

Extensão 

prevista [m] 

N.º de 

vãos 
Localização 

prevista [km] 

Extensão 

prevista [m] 

Sub-troço Sul 

1.1.2-1 2+600 – 2+950 (D) 350 – 2+650 – 2+940 290 

1.1.2-2 5+650 – 5+950 (D) 300 – 5+700 – 5+940 240 1.1.2 

1.1.2-3 6+250 – 6+500 (D) 250 – 6+250 – 6+440 190 

1.1.3-4 9+650 – 9+850 (D) 200 – 9+700 – 9+840 140 

1.1.3-6 
13+500 – 14+000 (E) 

13+500 – 13+700 (D) 
700 – 13+400 – 13+840 440 

1.1.3-7 24+650 – 24+900 (E) 250 – 24+700 – 24+890 190 

1.1.3 

1.1.3-9 32+000 – 32+200 (E) 200 – 32+000 – 32+140 140 

1.3.1 1.3.1- 1 

0+250 – 0+800 (E) 

2+000 – 3+500 (E) 

1+850 – 3+250 (D) 

3.450 – 
0+250 – 0+800 

1+900 – 3+430 
2.080 

1.3.2-2 

5+300 – 6+500 (E) 

7+200 – 7+900 (E) 

8+300 – 8+900 (E) 

9+600 – 10+350 (E) 

5+500 – 5+700 (D) 

6+900 – 8+000 (D) 

9+550 – 9+900 (D) 

4.900 18 

5+350 – 6+450 

6+950 – 8+050 

8+350 – 8+950 

9+600 – 10+260 

3.460 

SC 

1.3.2 

1.3.2-3 
11+500 – 12+600 (E) 

11+200 – 12+400 (D) 
2.300 – 11+200 – 12+540 1.340 

TOTAL    12.900 18  8.510 
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Barreiras acústicas Interposição de material resiliente 

Alternativa 
Eixo/Sub-

eixo 
Situação Localização 

prevista [km] 

Extensão 

prevista [m] 

N.º de 

vãos 
Localização 

prevista [km] 

Extensão 

prevista [m] 

Sub-troço Sul 

1.2.1 1.2.1-1 0+150 – 0+600 (D) 450 – 0+150 – 0+540 390 

1.2.2-2 8+350 – 9+050 (E) 700 – 8+400 – 9+040 640 

1.2.2-3 9+700 – 11+100 (E) 1.400 10 9+750 – 11+090 1.340 

1.2.2-4 
13+200 – 13+550 (E)

12+900 – 13+350 (D)
800 – 12+950 – 13+540 590 

1.2.2-5  
14+050 – 14+700 (E)

14+100 – 14+700 (D)
1.250 11 14+100 – 14+690 590 

1.2.2-6 
23+850 – 24+200 (E)

23+600 – 24+200 (D)
950 – 23+650 – 24+190 540 

1.2.2 

1.2.2-7 29+350 – 29+600 (E) 250 – 29+400 – 29+590 190 

1.3.1 1.3.1- 1 

0+250 – 0+800 (E) 

2+000 – 3+500 (E) 

1+850 – 3+250 (D) 

3.450 – 
0+250 – 0+800 

1+900 – 3+430 
2.080 

1.3.2-2 

5+300 – 6+500 (E) 

7+200 – 7+900 (E) 

8+300 – 8+900 (E) 

9+600 – 10+350 (E) 

5+500 – 5+700 (D) 

6+900 – 8+000 (D) 

9+550 – 9+900 (D) 

4.900 18 

5+350 – 6+450 

6+950 – 8+050 

8+350 – 8+950 

9+600 – 10+260 

3.460 

SD 

1.3.2 

1.3.2-3 
11+500 – 12+600 (E)

11+200 – 12+400 (D)
2.300 – 11+200 – 12+540 1.340 

TOTAL    16.450 39  11.160 

1.1.2-1 2+600 – 2+950 (D) 350 – 2+650 – 2+940 290 

1.1.2-2 5+650 – 5+950 (D) 300 – 5+700 – 5+940 240 1.1.2 

1.1.2-3 6+250 – 6+500 (D) 250 – 6+250 – 6+440 190 

1.1.3-4 9+650 – 9+850 (D) 200 – 9+700 – 9+840 140 

1.1.3-6 
13+500 – 14+000 (E)

13+500 – 13+700 (D)
700 – 13+400 – 13+840 440 

1.1.3-7 24+650 – 24+900 (E) 250 – 24+700 – 24+890 190 

1.1.3 

1.1.3-9 32+000 – 32+200 (E) 200 – 32+000 – 32+140 140 

1.3.1 1.3.1- 1 

0+250 – 0+800 (E) 

2+000 – 3+500 (E) 

1+850 – 3+250 (D) 

3.450 – 
0+250 – 0+800 

1+900 – 3+430 
2.080 

1.5-1 
0+500 – 1+200 (E) 

0+250 – 1+150 (D) 
1.600 8 0+250 – 1+140 890 

SE 

1.5 

1.5-3 2+800 – 3+400 (E) 600 – 2+850 – 3+390 540 

TOTAL    7.700 8  5.140 
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7.46 

 
Barreiras acústicas Interposição de material resiliente 

Alternativa 
Eixo/Sub-

eixo 
Situação Localização 

prevista [km] 
Extensão 

prevista [m] 

N.º de 
vãos 

Localização 
prevista [km] 

Extensão prevista 
[m] 

Sub-troço Sul 

1.2.1 1.2.1-1 0+150 – 0+600 (D) 450 – 0+150 – 0+540 390 

1.2.2-2 8+350 – 9+050 (E) 700 – 8+400 – 9+040 640 

1.2.2-3 9+700 – 11+100 (E) 1.400 10 9+750 – 11+090 1.340 

1.2.2-4 
13+200 – 13+550 (E) 

12+900 – 13+350 (D)
800 – 12+950 – 13+540 590 

1.2.2-5  
14+050 – 14+700 (E) 

14+100 – 14+700 (D)
1.250 11 14+100 – 14+690 590 

1.2.2-6 
23+850 – 24+200 (E) 

23+600 – 24+200 (D)
950 – 23+650 – 24+190 540 

1.2.2 

1.2.2-7 29+350 – 29+600 (E) 250 – 29+400 – 29+590 190 

1.3.1 1.3.1- 1 

0+250 – 0+800 (E) 

2+000 – 3+500 (E) 

1+850 – 3+250 (D) 

3.450 – 
0+250 – 0+800 

1+900 – 3+430 
2.080 

1.5-1 
0+500 – 1+200 (E) 

0+250 – 1+150 (D) 
1.600 8 0+250 – 1+140 890 

SF 

1.5 

1.5-3 2+800 – 3+400 (E) 600 – 2+850 – 3+390 540 

TOTAL    11.450 29  7.790 
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7.47 

 
Barreiras acústicas Interposição de material resiliente 

Alternativa 
Eixo/Sub-

eixo 
Situação Localização 

prevista [km] 
Extensão 

prevista [m] 

N.º de 
vãos 

Localização 
prevista [km] 

Extensão prevista 
[m] 

Sub-troço Norte 

2.1.3-3 
7+700 – 8+200 (E) 

7+500 – 8+000 (D) 
1.000 – 7+560 – 8+200 640 

2.1.3-4 9+000 – 9+250 (D) 250 – 9+010 – 9+200 190 

2.1.3-5 
9+750 – 10+000 (D) 

9+700 – 9+900 (E) 
450 – 9+700 – 9+940 240 

2.1.3 

2.1.3-6 13+100 – 13+300 (D) 200 – 13+160 – 13+300 140 

2.1.4-7 
15+550 – 15+750 (E) 

16+000 – 16+250 (D)
450 4 

15+600 – 15+750 

16+050 – 16+230 
330 

2.1.4-8 

19+200 – 19+700 (E) 

20+000 – 20+250 (E) 

20+000 – 20+500 (D)

1.250 – 
19+250 – 19+650 

20+000 – 20+480 
880 

2.1.4-9 
22+150 – 22+450 (E) 

22+100 – 22+500 (D)
700 7 22+150 – 22+490 340 

2.1.4 

2.1.4-10 25+600 – 26+000 (D) 400 – 25+650 – 25+990 340 

2.1.5-11 28+900 – 29+750 (E) 850 – 28+900 – 29+690 790 

2.1.5-12 
34+800 – 35+150 (E) 

34+900 – 35+150 (D)
600 – 34+800 – 35+090 290 

2.1.5 

2.1.5-13 

36+800 – 37+400 (E) 

36+000 – 36+550 (D) 

36+900 – 37+500 (D)

1.700 – 
36+050 – 36+500 

36+800 – 37+480 
1.130 

2.1.6-15 
41+750 – 42+900 (E) 

41+400 – 41+650 (D)
1.400 – 

41+400 – 41+550 

41+800 – 42+930 
1.280 

2.1.6-16 
45+250 – 45+800 (E) 

45+400 – 45+650 (D)
800 – 45+250 – 45+740 490 

2.1.6 

2.1.6-17 

46+000 – 46+150 (E) 

47+200 – 47+750 (E) 

46+000 – 46+150 (D)

850 – 
46+000 – 46+090 

47+250 – 47+700 
540 

2.11-1 
0+200 – 0+500 (E) 

0+200 – 0+400 (D) 
500 – 0+200 – 0+440 240 

2.11-2 
1+150 – 1+350 (E) 

1+150 – 1+350 (D) 
400 – 1+150 – 1+290 140 

2.11 

2.11-3 2+200 – 2+418 (D) 218 – 2+250 – 2+400 150 

2.4.2-2 

2+200 – 2+400 (E) 

2+200 – 2+300 (D) 

2+400 – 2+600 (D) 

500 – 2+250 – 2+550 300 

NA 

2.4.2 

 

2.4.2-3 5+100 – 5+200 (D) 100 – 5+150 – 5+190 40 
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7.48 

 
Barreiras acústicas Interposição de material resiliente 

Alternativa 
Eixo/Sub-

eixo 
Situação Localização 

prevista [km] 
Extensão 

prevista [m] 

N.º de 
vãos 

Localização 
prevista [km] 

Extensão prevista 
[m] 

Sub-troço Norte 

2.5.3A-1 

15+000 – 15+250 (E) 

16+200 – 16+400 (E) 

16+650 – 17+000 (E) 

15+000 – 15+100 (D)

900 – 

15+000 – 15+250 

16+250 – 16+350 

16+700 – 16+970 

620 

2.5.3A-2 
17+550 – 17+800 (E) 

18+100 – 18+400 (E) 
550 – 

17+600 – 17+800 

18+150 – 18+380 
430 

NA 2.5.3A 

2.5.3A-3 

19+950 – 20+600 (E) 

19+350 – 20+100 (D)

20+400 – 21+100 (D)

2.100 – 19+400 – 21+090 1.690 

TOTAL    16.168 11  11.230 
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Barreiras acústicas Interposição de material resiliente 

Alternativa 
Eixo/Sub-

eixo 
Situação Localização 

prevista [km] 
Extensão 

prevista [m] 

N.º de 
vãos 

Localização 
prevista [km] 

Extensão prevista 
[m] 

Sub-troço Norte 

2.1.3-3 
7+700 – 8+200 (E) 

7+500 – 8+000 (D) 
1.000 – 7+560 – 8+200 640 

2.1.3-4 9+000 – 9+250 (D) 250 – 9+010 – 9+200 190 

2.1.3-5 
9+750 – 10+000 (D) 

9+700 – 9+900 (E) 
450 – 9+700 – 9+940 240 

2.1.3 

2.1.3-6 13+100 – 13+300 (D) 200 – 13+160 – 13+300 140 

2.1.4-7 
15+550 – 15+750 (E) 

16+000 – 16+250 (D)
450 4 

15+600 – 15+750 

16+050 – 16+230 
330 

2.1.4-8 

19+200 – 19+700 (E) 

20+000 – 20+250 (E) 

20+000 – 20+500 (D)

1.250 – 
19+250 – 19+650 

20+000 – 20+480 
880 

2.1.4-9 
22+150 – 22+450 (E) 

22+100 – 22+500 (D)
700 7 22+150 – 22+490 340 

2.1.4 

2.1.4-10 25+600 – 26+000 (D) 400 – 25+650 – 25+990 340 

2.1.5-11 28+900 – 29+750 (E) 850 – 28+900 – 29+690 790 

2.1.5-12 
34+800 – 35+150 (E) 

34+900 – 35+150 (D)
600 – 34+800 – 35+090 290 

2.1.5 

2.1.5-13 

36+800 – 37+400 (E) 

36+000 – 36+550 (D)

36+900 – 37+500 (D)

1.700 – 
36+050 – 36+500 

36+800 – 37+480 
1.130 

2.5.1-3 
5+750 – 6+600 (D) 

6+100 – 6+300 (E) 
1.050 – 5+800 – 6+590 790 

2.5.1 

2.5.1-4 

8+300 – 8+900 (E) 

9+100 – 9+400 (E) 

8+400 – 8+600 (D) 

8+850 – 9+500 (D) 

1.750 11 8+300 – 9+440 1.140 

2.5.2-1 10+250 – 10+400 (D) 150 – 10+300 – 10+390 90 

2.5.2-2 11+900 – 12+250 (E) 350 – 11+950 – 12+240 290 2.5.2 

2.5.2-3 13+700 – 14+000 (D) 300 3 13+750 – 13+990 240 

2.5.3A 2.5.3A-1 

15+000 – 15+250 (E) 

16+200 – 16+400 (E) 

16+650 – 17+000 (E) 

15+000 – 15+100 (D)

900 – 

15+000 – 15+250 

16+250 – 16+350 

16+700 – 16+970 

620 

 2.5.3A-2 
17+550 – 17+800 (E) 

18+100 – 18+400 (E) 
550 – 

17+600 – 17+800 

18+150 – 18+380 
430 

NB 

 2.5.3A-3 

19+950 – 20+600 (E) 

19+350 – 20+100 (D)

20+400 – 21+100 (D)

2.100 – 19+400 – 21+090 1.690 

TOTAL    15.000 25  10.600 
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7.50 

 

Barreiras acústicas Interposição de material resiliente 

Alternativa 
Eixo/Sub-

eixo 
Situação Localização 

prevista [km] 
Extensão 

prevista [m] 

N.º de 
vãos Localização 

prevista [km] 
Extensão prevista 

[m] 

Sub-troço Norte 

2.1.3-3 
7+700 – 8+200 (E) 

7+500 – 8+000 (D) 
1.000 – 7+560 – 8+200 640 

2.1.3-4 9+000 – 9+250 (D) 250 – 9+010 – 9+200 190 

2.1.3-5 
9+750 – 10+000 (D) 

9+700 – 9+900 (E) 
450 – 9+700 – 9+940 240 

2.1.3 

2.1.3-6 13+100 – 13+300 (D) 200 – 13+160 – 13+300 140 

2.7-1 0+000 – 0+100 (E) 100 – 0+050 – 0+090 40 

2.7-3 

7+100 – 8+500 (E) 

7+100 – 7+500 (D) 

7+950 – 8+300 (D) 

2.150 14 7+150 – 8+490 1.340 

2.7 

2.7-4 

9+350 – 9+950 (E) 

10+150 – 10+700 (E) 

12+250 – 12+400 (E) 

9+500 – 12+150 (D) 

3.950 39 
9+400 – 12+150 

12+300 – 12+380 
2.830 

2.1.5-11 28+900 – 29+750 (E) 850 – 28+900 – 29+690 790 

2.1.5-12 
34+800 – 35+150 (E) 

34+900 – 35+150 (D)
600 – 34+800 – 35+090 290 

2.1.5 

2.1.5-13 

36+800 – 37+400 (E) 

36+000 – 36+550 (D) 

36+900 – 37+500 (D)

1.700 – 
36+050 – 36+500 

36+800 – 37+480 
1.130 

2.1.6-15 
41+750 – 42+900 (E) 

41+400 – 41+650 (D)
1.400 – 

41+400 – 41+550 

41+800 – 42+930 
1.280 

2.1.6-16 
45+250 – 45+800 (E) 

45+400 – 45+650 (D)
800 – 45+250 – 45+740 490 

2.1.6 

2.1.6-17 

46+000 – 46+150 (E) 

47+200 – 47+750 (E) 

46+000 – 46+150 (D)

850 – 
46+000 – 46+090 

47+250 – 47+700 
540 

2.11-1 
0+200 – 0+500 (E) 

0+200 – 0+400 (D) 
500 – 0+200 – 0+440 240 

2.11-2 
1+150 – 1+350 (E) 

1+150 – 1+350 (D) 
400 – 1+150 – 1+290 140 

2.11 

2.11-3 2+200 – 2+418 (D) 218 – 2+250 – 2+400 150 

2.4.2-2 

2+200 – 2+400 (E) 

2+200 – 2+300 (D) 

2+400 – 2+600 (D) 

500 – 2+250 – 2+550 300 

NC 

2.4.2 

2.4.2-3 5+100 – 5+200 (D) 100 – 5+150 – 5+190 40 
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7.51 

 

Barreiras acústicas Interposição de material resiliente 

Alternativa 
Eixo/Sub-

eixo 
Situação Localização 

prevista [km] 
Extensão 

prevista [m] 

N.º de 
vãos Localização 

prevista [km] 
Extensão prevista 

[m] 

Sub-troço Norte 

2.5.3A-1 

15+000 – 15+250 (E) 

16+200 – 16+400 (E) 

16+650 – 17+000 (E) 

15+000 – 15+100 (D)

900 – 

15+000 – 15+250 

16+250 – 16+350 

16+700 – 16+970 

620 

2.5.3A-2 
17+550 – 17+800 (E) 

18+100 – 18+400 (E) 
550 – 

17+600 – 17+800 

18+150 – 18+380 
430 

NC 2.5.3A 

2.5.3A-3 

19+950 – 20+600 (E) 

19+350 – 20+100 (D) 

20+400 – 21+100 (D)

2.100 – 19+400 – 21+090 1.690 

TOTAL    19.568 53  13.550 
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Barreiras acústicas Interposição de material resiliente 

Alternativa 
Eixo/Sub-

eixo 
Situação Localização 

prevista [km] 
Extensão 

prevista [m] 

N.º de 
vãos 

Localização 
prevista [km] 

Extensão prevista 
[m] 

Sub-troço Norte 

2.1.3-3 
7+700 – 8+200 (E) 

7+500 – 8+000 (D) 
1.000 – 7+560 – 8+200 640 

2.1.3-4 9+000 – 9+250 (D) 250 – 9+010 – 9+200 190 

2.1.3-5 
9+750 – 10+000 (D) 

9+700 – 9+900 (E) 
450 – 9+700 – 9+940 240 

2.1.3 

2.1.3-6 13+100 – 13+300 (D) 200 – 13+160 – 13+300 140 

2.7-1 0+000 – 0+100 (E) 100 – 0+050 – 0+090 40 

2.7-3 

7+100 – 8+500 (E) 

7+100 – 7+500 (D) 

7+950 – 8+300 (D) 

2.150 14 7+150 – 8+490 1.340 

2.7 

2.7-4 

9+350 – 9+950 (E) 

10+150 – 10+700 (E) 

12+250 – 12+400 (E) 

9+500 – 12+150 (D) 

3.950 39 
9+400 – 12+150 

12+300 – 12+380 
2.830 

2.1.5-11 28+900 – 29+750 (E) 850 – 28+900 – 29+690 790 

2.1.5-12 
34+800 – 35+150 (E) 

34+900 – 35+150 (D)
600 – 34+800 – 35+090 290 

2.1.5 

2.1.5-13 

36+800 – 37+400 (E) 

36+000 – 36+550 (D) 

36+900 – 37+500 (D)

1.700 – 
36+050 – 36+500 

36+800 – 37+480 
1.130 

2.5.1-3 
5+750 – 6+600 (D) 

6+100 – 6+300 (E) 
1.050 – 5+800 – 6+590 790 

2.5.1 

2.5.1-4 

8+300 – 8+900 (E) 

9+100 – 9+400 (E) 

8+400 – 8+600 (D) 

8+850 – 9+500 (D) 

1.750 11 8+300 – 9+440 1.140 

2.5.2-1 10+250 – 10+400 (D) 150 – 10+300 – 10+390 90 

2.5.2-2 11+900 – 12+250 (E) 350 – 11+950 – 12+240 290 2.5.2 

2.5.2-3 13+700 – 14+000 (D) 300 3 13+750 – 13+990 240 

2.5.3A 2.5.3A-1 

15+000 – 15+250 (E) 

16+200 – 16+400 (E) 

16+650 – 17+000 (E) 

15+000 – 15+100 (D)

900 – 

15+000 – 15+250 

16+250 – 16+350 

16+700 – 16+970 

620 

2.5.3A-2 
17+550 – 17+800 (E) 
18+100 – 18+400 (E) 

550 – 
17+600 – 17+800 

18+150 – 18+380 
430 

ND 

 

2.5.3A-3 

19+950 – 20+600 (E) 

19+350 – 20+100 (D) 

20+400 – 21+100 (D)

2.100 – 19+400 – 21+090 1.690 

TOTAL    18.400 67  12.920 
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Barreiras acústicas Interposição de material resiliente 

Alternativa 
Eixo/Sub-

eixo 
Situação Localização 

prevista [km] 
Extensão 

prevista [m] 

N.º de 
vãos 

Localização 
prevista [km] 

Extensão prevista 
[m] 

Sub-troço Norte 

2.2.3-3 
7+000 – 7+700 (E) 

7+200 – 7+600 (D) 
1.100 – 7+050 – 7+690 640 

2.2.3-4 
8+600 – 9+950 (E) 

8+600 – 9+950 (D) 
1.350 – 8+650 – 9+940 1.290 

2.2.3 

2.2.3-5 

11+750 – 14+000 (E) 

11+750 – 14+150 (D)

15+150 – 15+500 (D) 

6.350 69 
11+800 – 14+100 

15+150 – 15+480 
2.630 

2.2.4-6 
16+150 – 16+350 (E) 

15+500 – 15+950 (D)
650 – 15+500 – 16+030 530 

2.2.4-7 17+700 – 18+700 (D) 1.300 – 17+750 – 18+690 940 

2.2.4-8 19+550 – 20+550 (D) 1.000 – 19+600 – 20+540 940 

2.2.4-9 21+725 – 21+980 (D) 255 – 21+750 – 21+945 195 

2.2.4-10 
22+800 – 23+000 (D)

24+200 – 24+500 (D)
500 – 

22+800 – 22+940 

24+250 – 24+490 
240 

2.2.4-11 26+000 – 26+200 (D) 200 3 26+050 – 26+190 140 

2.2.4-12 
28+400 – 28+600 (E) 

28+350 – 29+150 (D)
1.000 6 28+350 – 29+090 740 

2.2.4-13 
30+900 – 31+600 (E) 

31+000 – 31+600 (D)
1.300 9 30+950 – 31+590 640 

2.2.4-14 

33+500 – 34+200 (E) 

34+900 – 35+200 (E) 

33+500 – 34+500 (D)

34+900 – 35+600 (D)

2.700 – 
33+550 – 34+490 

34+950 – 35+190 
1.180 

2.2.4-17 39+250 – 39+700 (D) 450 5 39+300 – 39+690 390 

2.2.4-18 40+400 – 40+800 (D) 400 – 40+450 – 40+790 340 

2.2.4 

2.2.4-19 

43+700 – 44+500 (E) 

45+150 – 45+400 (E) 

45+700 – 46+000 (E) 

42+250 – 43+000 (D)

43+700 – 44+600 (D)

3.000 18 

42+300 – 43+000 

43+700 – 44+550 

45+200 – 45+370 

45+750 – 45+950 

1.920 

NE 

2.4.1 2.4.1-1 

0+100 – 0+450 (E) 

1+000 – 1+300 (E) 

0+100 – 0+250 (D) 

1+100 – 1+600 (D) 

1.300 – 
0+150 – 0+440 

1+000 – 1+500 
730 
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7.54 

 
Barreiras acústicas Interposição de material resiliente 

Alternativa 
Eixo/Sub-

eixo 
Situação Localização 

prevista [km] 
Extensão 

prevista [m] 

N.º de 
vãos 

Localização 
prevista [km] 

Extensão prevista 
[m] 

Sub-troço Norte 

2.4.2-2 

2+200 – 2+400 (E) 

2+200 – 2+300 (D) 

2+400 – 2+600 (D) 

500 – 2+250 – 2+550 300 
2.4.2 

2.4.2-3 5+100 – 5+200 (D) 100 – 5+150 – 5+190 40 

2.5.3A-1 

15+000 – 15+250 (E) 

16+200 – 16+400 (E) 

16+650 – 17+000 (E) 

15+000 – 15+100 (D)

900 – 

15+000 – 15+250 

16+250 – 16+350 

16+700 – 16+970 

620 

2.5.3A-2 
17+550 – 17+800 (E) 

18+100 – 18+400 (E) 
550 – 

17+600 – 17+800 

18+150 – 18+380 
430 

NE 

2.5.3A 

2.5.3A-3 

19+950 – 20+600 (E) 

19+350 – 20+100 (D)

20+400 – 21+100 (D)

2.100 – 19+400 – 21+090 1.690 

TOTAL    27.005 110  16.565 
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Barreiras acústicas Interposição de material resiliente 

Alternativa 
Eixo/Sub-

eixo 
Situação Localização 

prevista [km] 
Extensão 

prevista [m] 

N.º de 
vãos 

Localização 
prevista [km] 

Extensão prevista 
[m] 

Sub-troço Norte 

2.3.2-2 
2+300 – 3+350 (E) 

2+300 – 3+750 (D) 
2.500 – 2+350 – 3+740 1.390 

2.3.2-3 4+800 – 5+200 (D) 400 – 4+850 – 5+190 340 

2.3.2 

2.3.2-5 

9+150 – 9+550 (E) 

10+500 – 11+600 (E) 

9+300 – 10+000 (D) 

10+650 – 12+300 (D)

12+700 – 13+100 (D)

4.250 – 

9+200 – 10+000 

10+500 – 12+300 

12+700 – 13+090 

2.990 

2.2.4-6 
16+150 – 16+350 (E) 

15+500 – 15+950 (D)
650 – 15+500 – 16+030 530 

2.2.4-7 17+700 – 18+700 (D) 1.300 – 17+750 – 18+690 940 

2.2.4-8 19+550 – 20+550 (D) 1.000 – 19+600 – 20+540 940 

2.2.4-9 21+725 – 21+980 (D) 255 – 21+750 – 21+945 195 

2.2.4-10 
22+800 – 23+000 (D)

24+200 – 24+500 (D)
500 – 

22+800 – 22+940 

24+250 – 24+490 
240 

2.2.4-11 26+000 – 26+200 (D) 200 3 26+050 – 26+190 140 

2.2.4-12 
28+400 – 28+600 (E) 

28+350 – 29+150 (D)
1.000 6 28+350 – 29+090 740 

2.2.4-13 
30+900 – 31+600 (E) 

31+000 – 31+600 (D)
1.300 9 30+950 – 31+590 640 

2.2.4-14 

33+500 – 34+200 (E) 

34+900 – 35+200 (E) 

33+500 – 34+500 (D)

34+900 – 35+600 (D)

2.700 – 
33+550 – 34+490 

34+950 – 35+190 
1.180 

2.2.4-17 39+250 – 39+700 (D) 450 5 39+300 – 39+690 390 

2.2.4-18 40+400 – 40+800 (D) 400 – 40+450 – 40+790 340 

NF 

2.2.4 

2.2.4-19 

43+700 – 44+500 (E) 

45+150 – 45+400 (E) 

45+700 – 46+000 (E) 

42+250 – 43+000 (D)

43+700 – 44+600 (D)

3.000 18 

42+300 – 43+000 

43+700 – 44+550 

45+200 – 45+370 

45+750 – 45+950 

1.920 
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Barreiras acústicas Interposição de material resiliente 

Alternativa 
Eixo/Sub-

eixo 
Situação Localização 

prevista [km] 
Extensão 

prevista [m] 

N.º de 
vãos 

Localização 
prevista [km] 

Extensão prevista 
[m] 

Sub-troço Norte 

2.4.1 2.4.1-1 

0+100 – 0+450 (E) 

1+000 – 1+300 (E) 

0+100 – 0+250 (D) 

1+100 – 1+600 (D) 

1.300 – 
0+150 – 0+440 

1+000 – 1+500 
730 

2.4.2-2 

2+200 – 2+400 (E) 

2+200 – 2+300 (D) 

2+400 – 2+600 (D) 

500 – 2+250 – 2+550 300 
2.4.2 

2.4.2-3 5+100 – 5+200 (D) 100 – 5+150 – 5+190 40 

2.5.3A-1 

15+000 – 15+250 (E) 

16+200 – 16+400 (E) 

16+650 – 17+000 (E) 

15+000 – 15+100 (D)

900 – 

15+000 – 15+250 

16+250 – 16+350 

16+700 – 16+970 

620 

2.5.3A-2 
17+550 – 17+800 (E) 

18+100 – 18+400 (E) 
550 – 

17+600 – 17+800 

18+150 – 18+380 
430 

NF 

2.5.3A 

2.5.3A-3 

19+950 – 20+600 (E) 

19+350 – 20+100 (D)

20+400 – 21+100 (D)

2.100 – 19+400 – 21+090 1.690 

TOTAL    25.355 41  16.725 
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7.11 SOCIOECONOMIA 
 

7.11.1 Fase de construção 
 

As indemnizações financeiras serão uma das principais medidas de minimização dos 

impactes socio-económicos negativos do projecto, designadamente da afectação directa de 

propriedades, habitações e actividades económicas. É necessário que a estrutura 

responsável pelas gestão das expropriações, em particular pelo relacionamento com os 

expropriados, seja sensível às suas preocupações de forma a gerir da melhor maneira 

situações de conflito e/ou de impasse, conciliando os interesses legítimos do projecto com a 

minimização dos prejuízos para as populações. 

 

É importante que se proceda a uma planificação cuidada do processo de expropriação, com 

um faseamento adequado, que permita nomeadamente o realojamento atempado e 

condigno das populações afectadas. Deverão também ser tidos em consideração os 

compromissos das actividades produtivas afectadas (como a conclusão de encomendas ou 

as colheitas anuais) limitando ao máximo possível os prejuízos imputados na economia 

local. 

 

A atribuição das indemnizações deverá pautar-se por critérios claros e transparentes, 

procurando ser justa e adequada perante os valores de mercado, mas considerando 

também os valores sociais e pessoais/afectivos em questão. Em todo o caso, o projecto 

deverá, na medida do possível, evitar a demolição de edificações, particularmente de 

habitações e de unidades produtivas com maior relevância em termos da economia e do 

emprego local. 

 

O adequado planeamento da execução dos trabalhos é fundamental para a minimização 

dos impactes na qualidade de vida das populações afectadas, bem como do efeito de 

barreira, temporário ou permanente. Neste sentido, deverão ser acauteladas as seguintes 

situações: 

 

- Restabelecimento prévio de todas as vias ferroviárias e rodoviárias intersectadas pela 

linha de AV, desde as auto-estradas até aos caminhos rurais, de forma que não ocorram 

interrupções dos fluxos económicos e sociais com expressão territorial; 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
 

 

 
LIGAÇÃO FERROVIÁRIA DE ALTA VELOCIDADE ENTRE LISBOA E PORTO. TROÇO ALENQUER / POMBAL – LOTE C1 

ESTUDO PRÉVIO – Volume 17 – Estudo de Impacte Ambiental – Relatório (Tomo 4/4) 
Doc N.º 02-EM-C00000000-00-RSTD001-0C – REVISÃO C – 30 de Março de 2007 

7.58 

 

- Substituição dos equipamentos públicos afectados por novos, com condições idênticas 

ou melhores de funcionamento, assegurando a continuidade ininterrupta e a qualidade 

dos serviços neles prestados. Os utentes dos equipamentos e demais população 

potencialmente afectada deverão ser ouvidos e amplamente informados das alterações 

em curso. 

- Restabelecimento prévio de acessos alternativos a serviços públicos, equipamentos 

colectivos, unidades produtivas, zonas residenciais, e outros espaços afectados, sempre 

que esteja em causa a continuação ininterrupta das funções sociais e económicas 

existentes. Os acessos deverão estar bem sinalizados e as populações deverão ser 

informadas das alterações introduzidas, inclusive da sua duração prevista. Deverá ainda 

evitar-se o estacionamento indevido de máquinas e veículos associados à obra, que 

limitem dessa forma quaisquer tipos de acessos locais 

- Manter as condições de circulação nas estradas e caminhos utilizados, tomando 

medidas para evitar a degradação dos pisos e a libertação de detritos, e procedendo a 

operações de reparação e limpeza das vias sempre que for necessário. Deverá ser dada 

particular atenção aos caminhos de terra batida, onde a degradação causada pela 

circulação de máquinas de grande rodado e veículos pesados será maior. 

Previsivelmente a degradação dos pisos será maior nos meses chuvosos, uma situação 

que deverá ser acautelada com processos de drenagem, pavimentação ou outros que se 

revelem adequados, de modo a garantir a manutenção de condições de circulação 

aceitáveis durante todo o ano 

- Minimizar as interferências com as infra-estruturas ambientais, energéticas e de 

comunicações existentes, procurando evitar a interrupção dos serviços que lhes estão 

associados (distribuição de água, electricidade, gás e redes de telecomunicações). 

Quando as perturbações nas redes forem inevitáveis, deverão ser avisadas com 

antecedência as populações afectadas, ser limitados ao máximo os períodos de 

interrupção e rapidamente repostas as ligações. 

 

Transversalmente a todas as medidas de minimização que sejam realizadas, a informação 

clara e oportuna das populações afigura-se essencial para evitar transtornos, impasses e 

conflitos que seriam prejudiciais para o projecto, bem como para as populações e agentes 

económicos afectados. Entende-se por isso que seria benéfica a criação de uma estrutura 

ao nível da RAVE responsável pela divulgação de informações sobre o projecto e o 

andamento dos trabalhos de execução, que fizesse a articulação entre a gestão do projecto, 
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os construtores e o público potencialmente afectado na fase de execução (populações e 

agentes económicos). Para o bom funcionamento deste canal de comunicação seria 

também recomendável o desenvolvimento de uma estreita cooperação entre esta estrutura 

e as autoridades locais, designadamente com as CCDR, as câmaras municipais dos 

concelhos atravessados e, eventualmente, com as juntas de freguesia. 

 

As acções de informação deverão: divulgar o traçado do projecto, bem como a localização 

dos espaços que serão afectados nas fases de construção (incluindo dos estaleiros e 

depósitos de materiais) e exploração, antecipando assim o eventual surgimento de 

situações não esperadas ou de conflitos; informar acerca de quaisquer actividades implícitas 

à construção da obra que possam causar perturbações no quotidiano das populações e dos 

agentes económicos; informar os utentes acerca das eventuais alterações nos serviços de 

transportes públicos e dos serviços e percursos alternativos. Poderiam ainda ser promovidas 

acções públicas de esclarecimento incidindo nas questões da educação ambiental e da 

segurança. 

 

No que concerne ao desenrolar dos trabalhos propriamente ditos, surge uma série de 

preocupações para as quais deverão ser aplicadas respostas no sentido de evitar o 

surgimento de impactes desnecessários na qualidade de vida e segurança das populações, 

nas matrizes socio-económicas locais ou na qualidade ambiental. 

 

Em primeiro lugar, importa reduzir ao estritamente necessário a alteração dos usos do solo, 

designadamente contendo a largura das frentes de trabalho e as áreas ocupadas por 

estaleiros e depósitos de materiais. Na escolha dos locais para a instalação de estaleiros e 

depósitos, estes deverão ser afastados de áreas residenciais, equipamentos públicos e 

outros espaços condicionados, evitando também a afectação de terrenos agrícolas e 

industriais. Preferencialmente, deverá optar-se por terrenos incultos, não produtivos e 

insusceptíveis de constituir danos significativos para o ambiente. 

 

Deverão ser observadas as normas e regulamentos de funcionamento das obras e 

garantidas as condições de segurança para os trabalhadores e pessoas estranhas à obra. 

Em particular, frentes de obra, estaleiros e depósitos de materiais deverão ser 

cuidadosamente vedados e sinalizados, com especial atenção na proximidade de áreas 

urbanas e equipamentos sociais. Também o horário de trabalho deverá ser limitado ao 

período laboral, excepto quando a realização dos trabalhos no período nocturno possa 
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traduzir-se na minimização dos impactes socio-económicos, por exemplo em termos da 

afectação das redes viárias, ambientais ou energéticas, correspondendo assim ao período 

de menor tráfego ou necessidade dos serviços. No final dos trabalhos, em todas as zonas 

afectadas pela circulação de máquinas e veículos afectos aos trabalhos, estaleiros de obras 

e depósitos de materiais, deverá proceder-se à sua reintegração paisagística e ao 

restabelecimento das delimitações dos terrenos que eventualmente tenham sido retiradas. 

 

De modo a evitar um impacte mais significativo nas estruturas socio-demográficas locais, o 

afluxo de trabalhadores provenientes de outras regiões do país e do estrangeiro poderá ser 

compensado com o recrutamento de mão-de-obra local, qualificada ou indiferenciada, o que 

poderia induzir também efeitos positivos para a economia local em termos do emprego. No 

mesmo sentido, os empreiteiros poderão ser estimulados a dar primazia aos agentes 

económicos locais e regionais na subcontratação de serviços de apoio à execução do 

projecto – por exemplo, dos serviços de transportes, ou de alimentação. 

 

Por último, recomendam-se duas medidas de âmbito muito geral: a adopção de medidas de 

fiscalização adequadas que assegurem o cumprimento de todas as regras de 

funcionamento das obras e a defesa dos direitos ao sossego e à qualidade de vida da 

população; e um rápido desenvolvimento dos trabalhos, evitando assim que os impactes 

socio-económicos negativos nesta fase se prolonguem para além do mínimo indispensável. 

 

 

7.11.2 Fase de exploração 
 

Durante a fase de exploração, os impactes negativos sobre as populações irão verificar-se 

sobretudo ao nível do efeito de barreira, da poluição sonora e da degradação paisagística. 

 

As medidas possíveis de minimização do efeito de barreira são essencialmente as que 

foram recomendadas para a fase de execução no respeitante ao restabelecimento prévio de 

vias e acessos intersectados. Ou seja, incidem fundamentalmente na minimização do efeito 

de barreira nas redes viárias e nas malhas urbanas, mas terão resultados menos eficazes 

na minimização do efeito de barreira no desenvolvimento dos perímetros urbanos, na 

divisão das propriedades agrícolas ou na ruptura das relações de vizinhança, para referir 

apenas alguns exemplos.  
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Ao nível da poluição sonora, os impactes poderão verificar-se nas zonas densamente 

urbanizadas, em que a proximidade das habitações à linha-férrea será maior, mas também 

em zonas mais despovoadas, em que se identifiquem contrastes muito acentuados com os 

níveis de ruído actuais e onde a propagação horizontal do som afecte extensões mais 

significativas. Será por isso imprescindível implementar barreiras acústicas destinadas à 

protecção das edificações que fiquem mais próximas da linha de AV, em particular das 

habitações e equipamentos sociais. Da mesma forma, também deverão ser colocados 

elementos de protecção visual que assegurem a privacidade dos moradores e minimizem os 

impactes negativos na paisagem. 

 

Em todos estes domínios, é expectável que durante a fase de exploração se continuem a 

verificar impactes negativos residuais. No entanto, será também nesta fase que se poderão 

observar os impactes socio-económicos positivos de maior relevância e magnitude, dos 

quais terão maior significância para a região os derivados da melhoria das acessibilidades 

inter-regionais, da potenciação do crescimento urbano induzido pela estação de Leiria e do 

aumento da atractividade demográfica e de investimentos. 

 

De modo a maximizar os impactes da linha de AV na melhoria das acessibilidades inter-

regionais, é decisivo que a estação de Leiria tenha bons acessos locais, particularmente aos 

principais centros urbanos da sua área de influência e seja devidamente articulada com a 

rede nacional de auto-estradas e com a linha-férrea convencional, promovendo a 

intermodalidade. A estação deverá também ser dotada de estacionamentos bem 

dimensionados em termos de lotação e dispor de um nível de serviços de apoio satisfatório. 

Os serviços de transportes públicos rodoviários com ligação à estação deverão também 

ajustar os seus horários à frequência e aos horários do serviço de AV, de forma a 

responderem adequadamente às necessidades das populações, evitando assim a utilização 

do transporte individual. 

 

O previsível desenvolvimento urbano focalizado na estação deverá ser acompanhado 

atentamente pela autarquia de Leiria, bem como pelas autarquias vizinhas onde se poderão 

sentir ainda os efeitos deste foco de desenvolvimento, de modo a garantir a aplicação do 

disposto nos instrumentos de planeamento e ordenamento territorial, prevenir a especulação 

imobiliária e assegurar a criação das condições infra-estruturais e dos equipamentos sociais 

imprescindíveis para a atracção e fixação das populações. 
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7.12 ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 
 

7.12.1 Fase da construção 
 

Os locais de instalação dos estaleiros de depósito de terras sobrantes e de depósitos de 

materiais escavados a reutilizar na construção de estaleiros, bem como de outros espaços 

necessários de apoio à obra, deverão ser escolhidos de forma a minimizar eventuais 

impactes, devendo, sempre que possível técnica e economicamente, localizar-se fora dos 

terrenos classificados nas cartas de ordenamento e de condicionantes dos PDM como áreas 

protegidas, evitando-se assim que as respectivas incidências ocorram em áreas de grande 

sensibilidade (em caso da sua concretização, esta medida evita o impacte). 

 

Por outro lado, e na medida do possível, os espaços determinados para instalação de 

estaleiros e/ou para depósitos de materiais não deverão igualmente situar-se em 

explorações agrícolas e/ou florestais ou nas áreas classificadas em PDM como espaço 

urbano/espaço urbanizável, (em caso da sua concretização, esta medida evita o impacte). 

 

Dever-se-á, portanto, preferencialmente, optar-se por terrenos incultos, não produtivos e 

insusceptíveis de constituir danos significativos para o ambiente, designadamente áreas 

degradadas ou descaracterizadas, desde que devidamente licenciadas para o efeito ou em 

pedreiras desactivadas, onde o depósito de materiais sobrantes poderá ser utilizado para a 

regularização da topografia (em caso da sua concretização, esta medida evita o impacte). 

 

Estes espaços (seleccionados para estaleiros e para depósitos temporários ou 

permanentes) deverão ser sujeitos à aprovação da fiscalização, no sentido de salvaguardar 

designadamente a não afectação de coberto arbóreo, a interdição à utilização de solos 

agrícolas protegidos e a protecção dos ecossistemas classificados como REN (em caso da 

sua concretização, esta medida evita o impacte). 

 

Na medida do possível, deverão ser minimizados os impactes que possam contribuir para a 

degradação dos pavimentos, originados pela circulação de viaturas pesadas nas vias 

rodoviárias que directa ou indirectamente servirão de apoio para a construção do corredor 

de alta velocidade (trata-se de uma medida que visa reduzir o impacte. Subsistirão impactes 
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residuais, mesmo com a implementação da medida, em virtude da sua concretização total 

não se revelar exequível). 

 

A aplicação de algumas medidas de minimização identificadas no descritor relativo à socio-

economia resultarão também na minimização de impactes negativos que possam vir a 

ocorrer sobre o Ordenamento do Território, pelo que é recomendada a sua adopção, 

designadamente: 

 

- O restabelecimento prévio de todas as vias ferroviárias e rodoviárias intersectadas pela 

linha de AV, desde as auto-estradas até aos caminhos rurais, de forma que não ocorram 

interrupções dos fluxos económicos e sociais com expressão territorial (a adopção desta 

medida visa, de um modo geral, minimizar os impactes sobre as estratégias de 

desenvolvimento e de ordenamento territorial consignadas nos PDM dos concelhos 

afectados); 

- A minimização das interferências com as infra-estruturas ambientais, energéticas e de 

comunicações existentes, procurando evitar a interrupção dos serviços que lhes estão 

associados. 

 

Nas interferências com áreas incluídas na REN, recomenda-se a respectiva integração 

através de um correcto revestimento vegetal, com espécies autóctones adequadas a cada 

situação. O projecto de integração paisagística deverá atender a esta recomendação (em 

caso da sua concretização, esta medida minimiza consideravelmente o impacte). 

 

Nas interferências com áreas de servidão regulamentadas para a rede de energia de muito 

alta tensão, a respectiva alteração do traçado no sentido de diminuir a extensão da 

interferência e, por conseguinte, a área de servidão regulamentada, caso se verifique que a 

sua adopção seja economicamente viável, minimiza o impacte. 
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7.13 PATRIMÓNIO CULTURAL, ARQUEOLÓGICO E CONSTRUÍDO 
 

Considera-se que a afectação de elementos do património pelos eixos/sub-eixos da via e 

por infra-estruturas afectas à obra, tais como estaleiro, manchas de empréstimo ou depósito 

e acessos provisórios, pode ser acautelada através de prospecções sistemáticas no quadro 

do Relatório de Conformidade Ambiental do Projecto de Execução (RECAPE) ou pelo 

acompanhamento arqueológico da obra. Algumas destas infra-estruturas cuja localização 

não se encontra ainda definida, podem mesmo vir a ser localizadas a alguma distância da 

via a construir. 

 

Em qualquer caso foram definidas áreas tampão, conforme o documento “Anexo IV – 

Estrutura e Conteúdo dos Relatórios de Avaliação de Impacte Ambiental” (RAVE, s.d.), que 

correspondem a áreas onde a actividade construtiva deve ser condicionada, através da 

delimitação de zonas com um raio de 150 metros em volta de elementos patrimoniais a 

preservar. 

 

Assim, é proposta como medida de minimização genérica a realização de trabalhos de 

prospecção nas fases subsequentes do processo de AIA. São propostos também trabalhos 

de acompanhamento arqueológico durante a execução dos trabalhos do projecto, sempre 

que se verifiquem movimentações de terras e afectação do subsolo. 

 

Consideraram-se três Classes de Medidas Minimizadoras, apresentadas no Quadro 7.13.1. 

Estas classes têm em conta a amostra de sítios detectados na área em estudo. 
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Quadro 7.13.1 - Classes de Medidas de Minimização 

Classe A 

Transladação 

Limpeza 

Levantamento topográfico, gráfico, fotográfico e descrição exaustiva 

Escavação em área 

Classe B 

Transladação 

Limpeza 

Levantamento gráfico e fotográfico exaustivo 

Sondagens manuais ou mecânicas 

Classe C 

Transladação 

Limpeza 

Levantamento fotográfico exaustivo 

Recolhas sistemáticas de superfície 

 

As medidas propostas para cada sítio ou elemento potencialmente afectado são as 

seguintes: 

 

- Vale Coimbra (n.º 1): No caso de ser afectado, propõe-se como medida de minimização 

a realização de sondagens diagnóstico manuais ou mecânicas com o objectivo de aferir 

a existência de contextos ou estruturas arqueológicas preservadas na área de afectação. 

A confirmação da preservação de realidades arqueológicas poderá conduzir à realização 

de uma escavação integral da área a afectar. 

 

- Areeiro da Fonte da Matoeira (n.º 2): Propõe-se como medida de minimização (Classe 

C) a realização de recolhas de superfície e de sondagens diagnóstico mecânicas com o 

objectivo de aferir a existência de contextos ou estruturas arqueológicas preservadas na 

área de afectação. A confirmação da preservação de realidades arqueológicas poderá 

conduzir à realização de uma escavação integral da área a afectar. 

 

- Areeiro da Matoeira – Sudeste (n.º 3): Propõe-se como medida de minimização (Classe 

C) a realização de recolhas de superfície e de sondagens diagnóstico mecânicas com o 

objectivo de aferir a existência de contextos ou estruturas arqueológicas preservadas na 

área de afectação. A confirmação da preservação de realidades arqueológicas poderá 

conduzir à realização de uma escavação integral da área a afectar. 
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- Casais 2 (n.º 4): Propõe-se como medida de minimização (Classe C) a realização de 

recolhas de superfície e de sondagens diagnóstico mecânicas com o objectivo de aferir a 

existência de contextos ou estruturas arqueológicas preservadas na área de afectação. 

A confirmação da preservação de realidades arqueológicas poderá conduzir à realização 

de uma escavação integral da área a afectar. 

 

- Casal do Fagundo I (n.º 5): No caso de ser afectado, propõe-se como medida de 

minimização a realização de sondagens diagnóstico manuais ou mecânicas com o 

objectivo de aferir a existência de contextos ou estruturas arqueológicas preservadas na 

área de afectação. A confirmação da preservação de realidades arqueológicas poderá 

conduzir à realização de uma escavação integral da área a afectar. 

 

- Casal do Fagundo II (n.º 6): No caso de ser afectado, propõe-se como medida de 

minimização a realização de sondagens diagnóstico manuais ou mecânicas com o 

objectivo de aferir a existência de contextos ou estruturas arqueológicas preservadas na 

área de afectação. A confirmação da preservação de realidades arqueológicas poderá 

conduzir à realização de uma escavação integral da área a afectar. 

 

- A-do-Barbas (n.º 7): No caso de ser afectado, propõe-se como medida de minimização a 

realização de sondagens diagnóstico manuais ou mecânicas com o objectivo de aferir a 

existência de contextos ou estruturas arqueológicas preservadas na área de afectação. 

A confirmação da preservação de realidades arqueológicas poderá conduzir à realização 

de uma escavação integral da área a afectar. 

 

- Mélvoa (n.º 8): No caso de ser afectado, propõe-se como medida de minimização: a 

realização de levantamentos fotográficos e elaboração de memória descritiva, com o 

objectivo de registar a existência e características desta estrutura e da sua envolvência. 

 

- Fonte de Mélvoa (n.º 9): No caso de ser afectado, propõe-se como medida de 

minimização: a realização de levantamentos fotográficos e elaboração de memória 

descritiva, com o objectivo de registar a existência e características desta estrutura e da 

sua envolvência. 

 

- Capela de Mélvoa (n.º 10): No caso de ser afectado, propõe-se como medida de 

minimização: a realização de levantamentos fotográficos e elaboração de memória 
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descritiva, com o objectivo de registar a existência e características desta estrutura e da 

sua envolvência. 

 

- Olival Fechado (n.º 11): Propõe-se como medida de minimização (Classe B) a realização 

de sondagens diagnóstico manuais com o objectivo de aferir a existência de contextos 

ou estruturas arqueológicas preservadas na área de afectação. A confirmação da 

preservação de realidades arqueológicas poderá conduzir à realização de uma 

escavação integral da área a afectar. 

 

- Ermida de São João Baptista (n.º 12): No caso de ser afectado, propõe-se como medida 

de minimização a realização de levantamentos gráficos e fotográficos e elaboração de 

memória descritiva, com o objectivo de registar a existência e características desta 

estrutura e da sua envolvência. 

 

- Cruzeiro de Olheiros (n.º 13): No caso de ser afectado, propõe-se como medida de 

minimização a realização de levantamentos gráficos e fotográficos e elaboração de 

memória descritiva, com o objectivo de registar a existência e características desta 

estrutura e da sua envolvência. 

 

- Capela de Nossa Senhora dos Enfermos (n.º 14): No caso de ser afectado, propõe-se 

como medida de minimização a realização de levantamentos gráficos e fotográficos e 

elaboração de memória descritiva, com o objectivo de registar a existência e 

características desta estrutura e da sua envolvência. 

 

- Poço Laranjo (n.º 15): Propõe-se como medida de minimização (Classe C) a realização 

de levantamentos fotográficos e elaboração de memória descritiva, com o objectivo de 

registar a existência e características desta estrutura e da sua envolvência. 

 

- Casa do Monge Lagareiro / “Lagar dos Frades” (n.º 16): No caso de ser afectado, 

propõe-se como medida de minimização a realização de levantamentos gráficos e 

fotográficos e elaboração de memória descritiva, com o objectivo de registar a existência 

e características desta estrutura e da sua envolvência. 

 

- Fonte do Oleiro (n.º 17): No caso de ser afectado, propõe-se como medida de 

minimização a realização de levantamentos gráficos e fotográficos e elaboração de 
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memória descritiva, com o objectivo de registar a existência e características desta 

estrutura e da sua envolvência e, se possível a sua transladação. 

 

- Serrada (n.º 18): Propõe-se como medida de minimização (Classe C) a realização de 

recolhas de superfície e de sondagens diagnóstico mecânicas ou manuais com o 

objectivo de aferir a existência de contextos ou estruturas arqueológicas preservadas na 

área de afectação. A confirmação da preservação de realidades arqueológicas poderá 

conduzir à realização de uma escavação integral da área a afectar. 

 

- Fonte Santa I (n.º 20): Propõe-se como medida de minimização (Classe C) a realização 

de levantamentos fotográficos e elaboração de memória descritiva, com o objectivo de 

registar a existência e características desta estrutura e da sua envolvência. 

 

- Fonte Santa II (n.º 21): No caso de ser afectado, propõe-se como medida de 

minimização (Classe C) a realização de levantamentos fotográficos e elaboração de 

memória descritiva, com o objectivo de registar a existência e características desta 

estrutura e da sua envolvência. 

 

- Redondas I (n.º 22): Propõe-se como medida de minimização (Classe C) a realização de 

levantamentos gráficos e fotográficos e elaboração de memória descritiva, com o 

objectivo de registar a existência e características desta estrutura e da sua envolvência. 

 

- Gruta da Senhora da Luz II (n.º 23): Uma vez que se trata de uma cavidade cujo espaço 

interior não se conhece, sugere-se como medida de minimização a realização de um 

levantamento topográfico do seu interior para confirmar a sua afectação ou não. No caso 

de se confirmar a sua afectação, propõe-se como medida de minimização a realização 

de sondagens diagnóstico manuais com o objectivo de aferir a existência de contextos 

ou estruturas arqueológicas preservadas na área de afectação. A confirmação da 

preservação de realidades arqueológicas poderá conduzir à realização de uma 

escavação integral da área a afectar. 

 

- Vales (n.º 24): Propõe-se como medida de minimização (Classe C) a realização de 

recolhas de superfície e de sondagens diagnóstico mecânicas ou manuais com o 

objectivo de aferir a existência de contextos ou estruturas arqueológicas preservadas na 
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área de afectação. A confirmação da preservação de realidades arqueológicas poderá 

conduzir à realização de uma escavação integral da área a afectar. 

 

- Capela da Senhora da Luz (n.º 25): No caso de ser afectado, propõe-se como medida de 

minimização: a realização de levantamentos gráficos e fotográficos e elaboração de 

memória descritiva, com o objectivo de registar a existência e características desta 

estrutura e da sua envolvência. 

 

- Quinta do Archino (n.º 27): No caso de ser afectado, propõe-se como medida de 

minimização: a realização de sondagens diagnóstico manuais ou mecânicas com o 

objectivo de aferir a existência de contextos ou estruturas arqueológicas preservadas na 

área de afectação. A confirmação da preservação de realidades arqueológicas poderá 

conduzir à realização de uma escavação integral da área a afectar. 

 

- Vale da Forca (n.º 28): No caso de ser afectado, propõe-se como medida de 

minimização a realização de sondagens diagnóstico manuais ou mecânicas com o 

objectivo de aferir a existência de contextos ou estruturas arqueológicas preservadas na 

área de afectação. A confirmação da preservação de realidades arqueológicas poderá 

conduzir à realização de uma escavação integral da área a afectar. 

 

- Vale das Pedras (n.º 29): Propõe-se como medida de minimização (Classe B) a 

realização de sondagens diagnóstico manuais com o objectivo de aferir a existência de 

contextos ou estruturas arqueológicas preservadas na área de afectação. A confirmação 

da preservação de realidades arqueológicas poderá conduzir à realização de uma 

escavação integral da área a afectar. 

 

- Fonte Santa III (n.º 30): No caso de ser afectado, propõe-se como medida de 

minimização a realização de levantamentos fotográficos e elaboração de memória 

descritiva, com o objectivo de registar a existência e características desta estrutura e da 

sua envolvência. 

 

- Gruta do Carvalhal de Turquel – Algar do Estreito (n.º 31): Uma vez que se trata de uma 

cavidade cujo espaço interior não se conhece, sugere-se como medida de minimização 

a realização de um levantamento topográfico do seu interior para confirmar a sua 

afectação ou não. No caso de se confirmar a sua afectação propõe-se como medida de 
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minimização (Classe B) a realização de sondagens diagnóstico manuais com o objectivo 

de aferir a existência de contextos ou estruturas arqueológicas preservadas na área de 

afectação. A confirmação da preservação de realidades arqueológicas poderá conduzir à 

realização de uma escavação integral da área a afectar. 

 

- Maceirias (n.º 32): No caso de ser afectado, propõe-se como medida de minimização a 

realização de sondagens diagnóstico manuais ou mecânicas com o objectivo de aferir a 

existência de contextos ou estruturas arqueológicas preservadas na área de afectação. 

A confirmação da preservação de realidades arqueológicas poderá conduzir à realização 

de uma escavação integral da área a afectar. 

 

- Cova da Moura (n.º 33): Uma vez que se trata de uma cavidade cuja localização precisa 

e cujo espaço interior não se conhece, sugere-se como medida de minimização a 

realização de um levantamento topográfico do seu interior para confirmar a sua 

afectação ou não. No caso de se confirmar a sua afectação, propõe-se como medida de 

minimização a realização de sondagens diagnóstico manuais com o objectivo de aferir a 

existência de contextos ou estruturas arqueológicas preservadas na área de afectação. 

A confirmação da preservação de realidades arqueológicas poderá conduzir à realização 

de uma escavação integral da área a afectar. 

 

- Gruta das Redondas – Algar João Ramos (n.º 34): Uma vez que se trata de uma 

cavidade cujo espaço interior não se conhece, sugere-se como medida de minimização 

a realização de um levantamento topográfico do seu interior para confirmar a sua 

afectação ou não. Propõe-se como medida de minimização (Classe B) a realização de 

sondagens diagnóstico manuais com o objectivo de aferir a existência de contextos ou 

estruturas arqueológicas preservadas na área de afectação. A confirmação da 

preservação de realidades arqueológicas poderá conduzir à realização de uma 

escavação integral da área a afectar. 

 

- Ermida da Senhora do Monte (n.º 35): No caso de ser afectado, propõe-se como medida 

de minimização a realização de levantamentos gráficos e fotográficos e elaboração de 

memória descritiva, com o objectivo de registar a existência e características desta 

estrutura e da sua envolvência. 
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- Moinhos da Cabecinha 1 (n.º 36): No caso de ser afectado, propõe-se como medida de 

minimização a realização de levantamentos fotográficos e elaboração de memória 

descritiva, com o objectivo de registar a existência e características desta estrutura e da 

sua envolvência. 

 

- Moinhos da Cabecinha 2 (n.º 37): No caso de ser afectado, propõe-se como medida de 

minimização a realização de levantamentos fotográficos e elaboração de memória 

descritiva, com o objectivo de registar a existência e características desta estrutura e da 

sua envolvência. 

 

- Carvalhal de Aljubarrota – Gruta da Ervideira Norte (n.º 38): Uma vez que se trata de 

uma cavidade cujo espaço interior não se conhece, sugere-se como medida de 

minimização a realização de um levantamento topográfico do seu interior para confirmar 

a sua afectação ou não. No caso de se verificar a existência de vestígios de ocupação 

humana, propõe-se como medida de minimização a realização de sondagens 

diagnóstico manuais com o objectivo de aferir a existência de contextos ou estruturas 

arqueológicas preservadas na área de afectação. A confirmação da preservação de 

realidades arqueológicas poderá conduzir à realização de uma escavação integral da 

área a afectar. 

 

- Gruta da Ervideira (n.º 39): Uma vez que se trata de uma cavidade cujo espaço interior 

não se conhece, sugere-se como medida de minimização a realização de um 

levantamento topográfico do seu interior para confirmar a sua afectação ou não. Propõe-

se como medida de minimização (Classe B) a realização de sondagens diagnóstico 

manuais com o objectivo de aferir a existência de contextos ou estruturas arqueológicas 

preservadas na área de afectação. A confirmação da preservação de realidades 

arqueológicas poderá conduzir à realização de uma escavação integral da área a 

afectar. 

 

- Povoado do Carvalhal (n.º 40): No caso de ser afectado, propõe-se como medida de 

minimização a realização de sondagens diagnóstico manuais com o objectivo de aferir a 

existência de contextos ou estruturas arqueológicas preservadas na área de afectação. 

A confirmação da preservação de realidades arqueológicas poderá conduzir à realização 

de uma escavação integral da área a afectar. 
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- Gruta da Pena da Velha (n.º 41): Uma vez que se trata de uma cavidade cujo espaço 

interior não se conhece, sugere-se como medida de minimização a realização de um 

levantamento topográfico do seu interior para confirmar a sua afectação ou não. Propõe-

se como medida de minimização (Classe B) a realização de sondagens diagnóstico 

manuais com o objectivo de aferir a existência de contextos ou estruturas arqueológicas 

preservadas na área de afectação. A confirmação da preservação de realidades 

arqueológicas poderá conduzir à realização de uma escavação integral da área a 

afectar. 

 

- Gruta Mosqueiros Alta (n.º 42): Uma vez que se trata de uma cavidade cujo espaço 

interior não se conhece, sugere-se como medida de minimização a realização de um 

levantamento topográfico do seu interior para confirmar a sua afectação ou não. Propõe-

se como medida de minimização (Classe B) a realização de sondagens diagnóstico 

manuais com o objectivo de aferir a existência de contextos ou estruturas arqueológicas 

preservadas na área de afectação. A confirmação da preservação de realidades 

arqueológicas poderá conduzir à realização de uma escavação integral da área a 

afectar. 

 

- Gruta Mosqueiros Baixa (n.º 43): Uma vez que se trata de uma cavidade cujo espaço 

interior não se conhece, sugere-se como medida de minimização a realização de um 

levantamento topográfico do seu interior para confirmar a sua afectação ou não. Propõe-

se como medida de minimização (Classe B) a realização de sondagens diagnóstico 

manuais com o objectivo de aferir a existência de contextos ou estruturas arqueológicas 

preservadas na área de afectação. A confirmação da preservação de realidades 

arqueológicas poderá conduzir à realização de uma escavação integral da área a 

afectar. 

 

- Gruta Ministra Alta (n.º 44): Uma vez que se trata de uma cavidade cujo espaço interior 

não se conhece, sugere-se como medida de minimização a realização de um 

levantamento topográfico do seu interior para confirmar a sua afectação ou não. Propõe-

se como medida de minimização (Classe B) a realização de sondagens diagnóstico 

manuais com o objectivo de aferir a existência de contextos ou estruturas arqueológicas 

preservadas na área de afectação. A confirmação da preservação de realidades 

arqueológicas poderá conduzir à realização de uma escavação integral da área a 

afectar. 
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- Gruta Ministra Baixa (n.º 45): Uma vez que se trata de uma cavidade cujo espaço interior 

não se conhece, sugere-se como medida de minimização a realização de um 

levantamento topográfico do seu interior para confirmar a sua afectação ou não. Propõe-

se como medida de minimização (Classe B) a realização de sondagens diagnóstico 

manuais com o objectivo de aferir a existência de contextos ou estruturas arqueológicas 

preservadas na área de afectação. A confirmação da preservação de realidades 

arqueológicas poderá conduzir à realização de uma escavação integral da área a 

afectar. 

 

- Gruta Ministra Média (n.º 46): Uma vez que se trata de uma cavidade cujo espaço 

interior não se conhece, sugere-se como medida de minimização a realização de um 

levantamento topográfico do seu interior para confirmar a sua afectação ou não. Propõe-

se como medida de minimização (Classe B) a realização de sondagens diagnóstico 

manuais com o objectivo de aferir a existência de contextos ou estruturas arqueológicas 

preservadas na área de afectação. A confirmação da preservação de realidades 

arqueológicas poderá conduzir à realização de uma escavação integral da área a 

afectar. 

 

- Igreja de Assanha da Paz (n.º 47): Propõe-se como medida de minimização (Classe C) a 

realização de levantamentos fotográficos e elaboração de memória descritiva, com o 

objectivo de registar a existência e características desta estrutura e da sua envolvência. 

 

- Fonte Nova (n.º 48): No caso de ser afectado, propõe-se como medida de minimização: 

a realização de levantamentos fotográficos e elaboração de memória descritiva, com o 

objectivo de registar a existência e características desta estrutura e da sua envolvência. 

 

No âmbito do RECAPE serão realizados trabalhos de prospecção sistemática na área do 

corredor do traçado definitivo. Durante a obra será efectuado o  acompanhamento 

arqueológico durante quaisquer acções de movimentação de terras ou afectação no sub-

solo. 
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7.14 GESTÃO DE RESÍDUOS 
 

7.14.1 Fase de construção 
 

- Elaboração e implementação de um Plano de Gestão dos resíduos gerados nos 

estaleiros e frentes de obra, tendo em conta o faseamento e a calendarização da obra. 

Este plano será da responsabilidade do dono de obra, assim como a sua correcção, em 

fase de obra, quando, fundamentadamente, se verifique um desvio significativo do 

mesmo. 

 

- No âmbito do Plano de Gestão dos resíduos deverá constar: 

■ Caracterização sumária da obra com descrição dos métodos construtivos; 

■ Estudo das possibilidades de prevenção, identificando os materiais a reutilizar em 

obra, incluindo os materiais de escavação; 

■ Identificação da metodologia a adoptar para assegurar a triagem dos resíduos na 

origem; 

■ Programa de gestão dos resíduos em obra, do qual conste a sua estimativa, 

identificando os respectivos códigos LER, estimativa da fracção a reciclar, 

estimativa de outras formas de valorização ou a eliminar, identificando os 

destinos preconizados. 

 

- Recolha dos resíduos de construção e demolição que pela sua composição sejam 

equiparáveis a resíduos industriais banais (RIB) e condução a destino final adequado, 

consoante a sua natureza. Quando tal seja viável, reciclagem dos resíduos recolhidos 

em unidades devidamente licenciadas para o efeito (paletes de madeira, cofragens, 

elementos de ferro, entre outros). 

 

- Envio dos resíduos de demolição para operadores licenciados, ou em alternativa, 

deposição em aterros concebidos para resíduos não perigosos, ou excepcionalmente, 

deposição em aterros de RSU autorizados a receber resíduos industriais. 

 

- Estudo de soluções para valorização das terras sobrantes, designadamente a sua 

utilização como material de cobertura em aterros sanitários de RSU e na requalificação 

de pedreiras abandonadas.  
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- Em alternativa à valorização das terras sobrantes, envio para depósito de terras 

devidamente licenciado para o efeito. Deverá proceder-se ao registo dos quantitativos de 

terras, bem como ao seu destino final, os quais estarão disponíveis no respectivo 

estaleiro. Envio de um relatório anual com o cálculo estimado das quantidades de terras 

retiradas da obra e não reutilizadas, com os respectivos registos de obra, ao Instituto dos 

Resíduos, com conhecimento à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional 

(CCDR) da área correspondente.  

 

- Selecção de áreas depósito para as terras sobrantes condicionada pela salvaguarda dos 

seguintes critérios de preservação: 

■ Áreas de elevada compressibilidade, como as baixas aluvionares; 

■ Locais onde existam evidências de deslizamento de terras; 

■ Património arqueológico; 

■ Solos incluídos na Reserva Agrícola Nacional (RAN); 

■ Solos incluídos na Reserva Ecológica Nacional (REN); 

■ Distância mínima de 10 m de linhas de água permanentes ou temporárias; 

■ Áreas com maiores riscos de contaminação de aquíferos; 

■ Áreas agrícolas; 

■ Espaços de maior sensibilidade visual. 

 

- Realização das operações de desmatação de modo a evitar a permanência dos resíduos 

resultantes no solo e possibilitar a sua valorização e comercialização, desde que tal seja 

economicamente viável.  

 

- Recolha e envio dos resíduos perigosos (equiparáveis a resíduos industriais perigosos) 

para centros integrados de recuperação, valorização e eliminação de resíduos perigosos 

(CIRVER). 

 

- Adopção dos procedimentos enumerados de seguida nas operações de recolha e 

substituição de óleos usados, para além das medidas estabelecidas na Portaria n.º 

1028/92, de 5 de Novembro, relativamente às normas de segurança e identificação em 

sede de transporte destes resíduos: 
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■ Recolha dos óleos usados através de bombas específicas para efeito, para 

recipientes, em áreas devidamente impermeabilizadas, e procurando evitar 

derrames para o meio ambiente; 

■ Armazenagem em contentor com 200 l de capacidade, devidamente estanque e 

selado, não devendo a taxa de enchimento ultrapassar 28% a sua capacidade; 

■ Colocação do contentor devidamente acondicionado em bacia de recepção, 

estanque e coberta se possível, que permita das resposta a eventuais situações 

de falha no sistema de recolha e transporte. 

 

- Armazenagem temporária dos óleos usados em local impermeabilizado, com bacia de 

retenção de derrames acidentais e, se possível, coberto, prevendo-se igualmente, a 

separação dos óleos hidráulicos dos óleos de motor usados para gestão diferenciada. 

Na selecção do local de armazenagem ter em conta os seguintes critérios: 

■ Preservação de uma distância mínima de 10 m a linhas de água; 

■ Instalação em terrenos estáveis e planos; 

■ Instalação em local de fácil acesso para transfega de resíduos. 

 

- Armazenagem temporária de filtros de óleo, previamente escorridos, materiais 

absorventes e solos contaminados com hidrocarbonetos em recipiente apropriado para o 

efeito, estanque e fechado. 

 

- Separação dos resíduos de sucata pela tipologia dos metais (ferrosos e não ferrosos). 

 

- Separação dos pneus passíveis de recauchutagem e encaminhamento dos restantes 

para reciclagem, em locais devidamente autorizados para o efeito, ou outras formas de 

valorização. 

 

- Limpeza da via pública sempre que nela sejam vertidos materiais de construção ou 

resíduos da obra. 

 

- Deposição dos resíduos do estaleiro equiparáveis a resíduos sólidos urbanos em 

contentores destinados para o efeito (1.100 l de capacidade) e sua recolha selectiva pela 

respectiva Entidade responsável. 
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- Selecção dos operadores responsáveis pelo tratamento e destino final dos diferentes 

resíduos produzidos de acordo com as listagens do Instituto de Resíduos de unidades 

licenciadas para o efeito. 

 

 

7.14.2 Fase de exploração 
 

- Separação, recolha e envio para destino final adequado dos resíduos produzidos pelas 

operações de manutenção da linha férrea, tendo em conta as suas características e 

classificação na Lista Europeia de Resíduos (LER). 

 

- Recolha dos resíduos gerados pelo material circulante e envio para destino final 

adequado e devidamente licenciado para o efeito, tendo em conta as suas 

características. 
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7.15 SÍNTESE DE MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO E DE VALORIZAÇÃO DE IMPACTES 
 

As únicas medidas de valorização dos impactes positivos relacionam-se com a melhoria das 

acessibilidades à Estação de Leiria da Linha de alta Velocidade. 

 

No Quadro seguinte, apresenta-se um resumo das principais medidas de minimização dos 

impactes negativos, classificando-as em duas categorias: pouco importantes e muito 

importantes. Esta classificação refere-se à complexidade das medidas, ao consumo de 

recursos ou materiais que envolvem, bem como aos potenciais impactes que as próprias 

medidas podem originar. A ausência de medidas de minimização levou à sua classificação 

na categoria de pouco importante. 

 
Quadro 7.15.1 - Síntese das medidas de minimização 

Factor ambiental Principais medidas de minimização 
Importância das medidas 

de minimização 

Clima - Pouco importante 

Geologia e geomorfologia 

Localização de estaleiros 

Utilização de explosivos 

Limitação à exploração de novas áreas de 

empréstimo 

Controlo da erosão 

Acompanhamento geológico da obra (detecção 

de grutas ou de outros valores geológicos, como 

vestígios de dinossáurios) 

Pouco importante 

Recursos hídricos 

subterrâneos 

Localização de estaleiros 

Tratamento de águas residuais do estaleiro 

Técnicas de escavação 

Selecção de materiais menos poluentes 

Limitação da utilização de pesticidas, 

fitofármacos e fertilizantes 

Pouco importante 

Solos e uso do solo Localização de estaleiros e acessos de obra Pouco importante 

Recursos hídricos 

superficiais 

Localização de estaleiros 

Tratamento de águas residuais do estaleiro 

Técnicas de escavação 

Selecção de materiais menos poluentes 

Limitação da utilização de pesticidas, 

fitofármacos e fertilizantes 

Pouco importante 
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Factor ambiental Principais medidas de minimização 
Importância das medidas 

de minimização 

Ecologia 

Selecção de espécies da flora local para o 

projecto de integração paisagística 

Plantação de cortinas arbóreas para reduzir o 

risco de colisão das aves 

Adaptação de passagens hidráulicas à utilização 

pela fauna e criação de passagens dedicadas 

para a fauna 

Localização de estaleiros e acessos de obra 

Restrições do calendário de obra em períodos 

sensíveis para a fauna 

Reinstalação de colónias de morcegos 

Pouco importante 

Paisagem Projecto de integração paisagística Muito importante 

Qualidade do ar 
Controlo na obra das emissões de poeiras e de 

outros poluentes atmosféricos 
Pouco importante 

Ruído e vibrações 

Barreiras acústicas e dispositivos de redução das 

vibrações 

Revestimento absorvente das paredes dos túneis 

nas proximidades dos emboquilhamentos 

Controlo do ruído em obra através de barreiras 

acústicas provisórias e do encapsulamento de 

fontes fixas 

Muito importante 

Socioeconomia 

Restabelecimento de infra-estruturas e 

substituição de equipamentos colectivos 

afectados 

Localização de estaleiros e acessos 

Manutenção das condições de circulação nas 

vias afectadas pela obra 

Limitação dos períodos de interrupção de 

serviços durante a obra. 

Muito importante 

Ordenamento do território Localização de estaleiros e acessos Pouco importante 

Património cultural 

Prospecção arqueológica sistemática 

Acompanhamento arqueológico da obra 

Levantamentos fotográficos de elementos 

patrimoniais 

Pouco importante 

Resíduos 
Elaboração e execução de um Plano de Gestão 

de Resíduos 
Muito importante 
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8 COMPARAÇÃO AMBIENTAL DE ALTERNATIVAS 
 

8.1 METODOLOGIA 
 

A comparação ambiental de alternativas incide nas combinações de traçados dos sub-troços 

S e N, tendo sido consideradas seis alternativas para cada um deles (Quadro 8.1.1 e 

Desenhos 3.1 e 4.1). 

 

A ligar os Sub-troços Sul e Norte foram estudadas seis ligações, não intermutáveis (Quadro 

8.1.2).  

 

Os critérios de comparação utilizados para as alternativas dos sub-troços Sul e Norte foram 

igualmente aplicados às combinações de soluções da zona de ligação entre os sub-troços 

Sul e Norte. No entanto, esta comparação é apenas informativa e caracterizadora das 

mesmas, dado que as ligações previstas não são, como se referiu, intermutáveis e a sua 

selecção não depende da sua própria avaliação ambiental, mas sim da selecção dos 

traçados dos sub-troços S e N aos quais se ligam (ver última coluna do Quadros 8.1.2 e 

Desenho 4.1).  

 
Quadro 8.1.1 - Alternativas de traçado dos sub-troços Sul e Norte 

Sub-troço Designação da alternativa Combinação de eixos e sub-eixos 

SA 1.1.2 + 1.1.3 + 1.1.4 

SB 1.2.1 + 1.2.2 + 1.1.4 

SC 1.1.2 + 1.1.3 + 1.3.1 + 1.3.2 

SD 1.2.1 + 1.2.2 + 1.3.1 + 1.3.2 

SE 1.1.2 + 1.1.3 + 1.3.1 + 1.5 

Sub-troço Sul 

SF 1.2.1 + 1.2.2 + 1.3.1 + 1.5 

NA 2.1.3 + 2.1.4 + 2.1.5 + 2.1.6 + 2.11 + 2.4.2 + 2.5.3A  

NB 2.1.3 + 2.1.4 + 2.1.5 + 2.5.1 + 2.5.2 + 2.5.3A 

NC 2.1.3 + 2.7 + 2.1.5 + 2.1.6 + 2.11 + 2.4.2 + 2.5.3A  

ND 2.1.3 + 2.7 + 2.1.5 + 2.5.1 + 2.5.2 + 2.5.3A 

NE 2.2.3 + 2.2.4 + 2.4.1 + 2.4.2 + 2.5.3A 

Sub-troço Norte 

NF 2.3.2 + 2.2.4 + 2.4.1 + 2.4.2 + 2.5.3A 
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Quadro 8.1.2 - Soluções de traçado nas zonas de ligação entre os sub-troços Sul e Norte 

Designação Combinação de eixos e sub-eixos Ligação entre alternativas 

LA 2.1.1 + 2.1.2 

SA-NA, SA-NB, SA-NC, SA-ND, SB-NA, SB-

NB, SB-NC, SB-ND, SC-SA, SC-NB, SC-NC, 

SC-ND, SD-NA, SD-NB, SD-NC, SD-ND 

LB 2.8.1 + 2.10 SE-NE, SF-NE 

LC 2.2.1 + 2.2.2 SA-NE, SB-NE- SC-NE. SD-NE 

LD 2.2.1 + 2.3.1 SA-NF, SB-NF- SC-NF. SD-NF 

LE 2.8.1 + 2.8.2 
SE-NA, SE-NB, SE-NC, SE-ND, SF-NA, SF-

NB, SF-NC, SF-ND 

LF 2.8.1 + 2.9 SE-NF, SF-NF 

 

As alternativas analisadas no sub-troço Norte contemplam a ligação com qualquer das 

alternativas consideradas no Lote B.  

 

A comparação de alternativas foi feita em dois passos: no primeiro consideraram-se, de 

forma independente, os sub-troços Sul e Norte; no segundo, procedeu-se à comparação das 

combinações possíveis das alternativas dos vários sub-troços, num total de 36 combinações 

(= 6 x 6), tal como ilustrado no Quadro 8.1.3 e no Desenho 4.1. 

 

Tendo em vista a comparação de alternativas, procedeu-se à sua classificação, para cada 

descritor, utilizando uma escala de quatro classes, consoante o significado dos impactes 

previamente identificados e avaliados (Quadro 8.1.4). Esta comparação baseia-se na 

avaliação de impactes residuais, isto é, da avaliação dos impactes após aplicação das 

medidas minimizadoras indicadas no capítulo 7, tal como efectuada no capítulo 6. 
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Quadro 8.1.3 - Combinações possíveis de alternativas no Lote C1 

CSN1 - SA / LA / NA  CSN19 - SA / LA / ND 

CSN2 - SB / LA / NA  CSN20 - SB / LA / ND 

CSN3 - SC / LA / NA  CSN21 - SC / LA / ND 

CSN4 - SD / LA / NA  CSN22 - SD / LA / ND 

CSN5 - SE / LE / NA  CSN23 - SE / LE / ND 

CSN6 - SF / LE / NA  CSN24 - SF / LE / ND 

CSN7 - SA / LA / NB  CSN25 - SA / LC / NE 

CSN8 - SB / LA / NB  CSN26 - SB / LC / NE 

CSN9 - SC  / LA / NB  CSN27 - SC / LC / NE 

CSN10 - SD / LA / NB  CSN28 - SD / LC / NE 

CSN11 - SE / LE / NB  CSN29 - SE / LB / NE 

CSN12 - SF / LE / NB  CSN30 - SF / LB / NE 

CSN13 - SA / LA / NC  CSN31 - SA / LD / NF 

CSN14 - SB / LA / NC  CSN32 - SB / LD / NF 

CSN15 - SC / LA / NC  CSN33 - SC / LD / NF 

CSN16 - SD / LA / NC  CSN34 - SD / LD / NF 

CSN17 - SE / LE / NC  CSN35 - SE / LF / NF 

CSN18 - SF / LE / NC  CSN36 - SF / LF / NF 

 

 
Quadro 8.1.4 - Classificação utilizada na avaliação comparativa de alternativas 

Classificação Comparação de alternativas 
Significado dos impactes residuais das alternativas, 

conforme capítulo 6 

1 
Alternativa claramente mais 

favorável 

Alternativa sem impactes negativos ou com impactes 

negativos pouco significativos 

2 Alternativa mais favorável Alternativa com impactes negativos significativos 

3 
Alternativa ligeiramente mais 

favorável 

Alternativa com impactes negativos significativos e, em 

número reduzido, com impactes negativos muito  

significativos 

4 Alternativa menos favorável 
Alternativa com impactes negativos muito  significativos 

em número superior à classe anterior 
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Os vários factores ambientais analisados têm um peso diferente na comparação de 

alternativas. 

 

Considerou-se que os impactes na qualidade do ar, na qualidade das águas subterrâneas, 

na qualidade das águas superficiais ou do ruído na fase de construção têm uma duração 

limitada e são reversíveis, considerando-se não serem relevantes para a comparação 

ambiental de alternativas. Para esses descritores apenas serão considerados, para efeitos 

de comparação de alternativas, os impactes na fase de exploração. No caso da qualidade 

do ar, verifica-se que os impactes na fase de exploração não são diferenciadores de 

alternativas. 

 

A atribuição de ponderações aos diferentes factores é, naturalmente, subjectiva. Para 

reduzir essa subjectividade, procedeu-se ao cálculo de coeficientes de ponderação 

utilizando os seguintes critérios: 

 

- significado dos impactes negativos residuais, isto é, após medidas de minimização, tal 

como resulta das sínteses de impactes apresentadas ao longo do capítulo 6; 

- âmbito espacial de ocorrência do impacte, também constante nos quadros apresentados 

nas sínteses de impactes apresentadas ao longo do capítulo 6; 

- importância das medidas minimizadoras, classificadas em duas categorias - pouco 

importantes e muito importantes, tal como resulta da síntese apresentada no subcapítulo 

7.15. 

 

O critério "âmbito espacial de ocorrência do impacte" apresenta alguma redundância com o 

critério "significado dos impactes negativos residuais". No entanto, optou-se por considerá-lo 

de modo a reforçar o peso dos descritores com impactes de nível regional relativamente aos 

que apenas apresentam impactes de nível local. 

 

O critério importância das medidas minimizadoras é relevante para comparar alternativas 

com impactes residuais equivalentes mas com diferenças na importância das medidas 

minimizadoras. A título de exemplo, o ruído na fase de exploração apresenta impactes 

negativos residuais com o mesmo significado em todas as alternativas, porque se assume 

que serão adoptadas as medidas minimizadoras necessárias para cumprir, em todas as 
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situações, os valores regulamentares; o que diferencia as alternativas será a extensão das 

medidas minimizadores necessárias. 

 

Estes critérios permitiram construir um índice, calculado do seguinte modo:  

 

- pelo menos um impacte negativo classificado como pouco significativo (-), pelo menos 

um impacte negativo classifcado como significativo (--) e pelo menos um impacte 

negativo classifcado como muito significativo (---), valores de 1, 2 e 4, respectivamente; 

- impactes com âmbito regional, adição de 1 valor; 

- importância das medidas minimizadoras, adição de 2 valores no caso das medidas muito 

importantes. 

 

Esse índice foi seguidamente normalizado, dando origem aos coeficientes de ponderação 

(Quadro 8.1.5). 

 

No subcapítulo 8.2 apresenta-se a síntese dos impactes das diferentes combinações de 

alternativas, por descritor.  

 

Finalmente, no subcapítulo 8.3 - Conclusões da Avaliação Comparativa, apresenta-se a 

hierarquização das melhores combinações de alternativas, salientando-se as melhores e as 

piores soluções e explicitando-se os principais impactes negativos e positivos das melhores 

soluções. 
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Quadro 8.1.5 - Coeficientes de ponderação associados a cada descritor 

Factor ambiental [sub-
capítulos da avaliação de 
impactes e das medidas 

minimizadoras] 

Significado 
dos 

impactes 
negativos 

(*) 

Âmbito 
espacial 

do 
impacte 

Importância das 
medidas 

minimizadoras 

Índice de 
ponderação 

Coeficiente 
de 

ponderação 

Clima [6.2, 7.2] (--) L Pouco importante 2 3,28 

Geologia e Geomorfologia 

[6.3, 7.3] 
(---) L Pouco importante 4 

6,56 

Recursos Hídricos 

Subterrâneos [6.4, 7.4] 
(---) L Pouco importante 4 

6,56 

Solos [6.5.1, 7.5.1] (---) L Pouco importante 4 6,56 

Uso do solo [6.5.2, 7.5.2] (---) L Pouco importante 4 6,56 

Recursos Hídricos 

Superficiais [6.6, 7.6] 
(---) L Pouco importante 4 

6,56 

Flora, Vegetação e Habitats 

[6.7.1, 7.7.1] 
(---) L Pouco importante 4 

6,56 

Fauna [6.7.2, 7.7.2] (--) L / R Pouco importante 3 4,92 

Paisagem [6.8, 7.8] (---) L / R Muito importante 7 11,48 

Ruído e vibrações [6.10, 

7.10] 
(-) L Muito importante 3 

4,92 

Socioeconomia [6.11, 7.11] (---) L / R Muito importante 7 11,48 

Ordenamento do Território 

[6.12, 7.12] 
(---) L / R Pouco importante 5 

8,20 

Património cultural [6.13, 

7.13] 
(--) L Muito importante 4 

6,56 

Resíduos [6.14, 7.14] (-) L / R Muito importante 5 8,20 

Riscos ambientais [6.15] (-) L Pouco importante 1 1,64 

Total    61 100,00 

Notas: (*) Após minimização  L - Local; R - Regional 
 

 

8.2 COMPARAÇÃO DE ALTERNATIVAS 
 

Utilizando a metodologia apresentada no ponto 8.1 e os resultados apresentados ao longo 

dos capítulos 6 e 7, apresentam-se seguidamente no Quadro 8.2.1 os resultados da análise 

comparativa de alternativas. 
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Quadro 8.2.1 - Comparação de alternativas 

Classificação das alternativas 

Sub-troço 
Designação das 

alternativas Clima 
Geologia e 

Geomorfologia 

Recursos Hídricos 
Subterrâneos 

(Hidrogeologia) 
Solos Uso do solo 

Recursos Hídricos 
Superficiais 

Flora, Vegetação e 
Habitats 

Fauna 

SA 1 2 2 3 3 1 2 2 
SB 1 1 2 3 3 1 2 1 
SC 1 2 2 3 3 1 3 3 
SD 2 1 2 3 3 1 3 3 
SE 1 2 1 2 2 1 3 3 

Sub-troço Sul 

SF 2 1 1 2 3 1 3 3 
LA 1 2 1 2 2 1 2 2 
LB 1 2 2 3 1 1 2 3 
LC 1 2 2 2 2 1 2 2 
LD 1 2 2 1 2 1 2 2 
LE 1 2 2 2 2 1 3 3 

Zona de ligação 

entre os sub-

troços Sul e 

Norte 

LF 1 2 2 2 2 1 3 3 
NA 2 3 2 3 3 2 2 2 
NB 2 3 1 3 2 2 2 3 
NC 2 3 2 3 3 2 2 3 
ND 2 3 2 3 3 2 2 3 
NE 2 3 2 2 3 1 3 2 

Sub-troço Norte 

NF 2 4 2 3 3 1 3 2 
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Classificação das alternativas 

Sub-troço 
Designação das 

alternativas Paisagem Ruído e Vibrações Socioeconomia 
Ordenamento do 

Território 

Património Cultural, 
Arqueológico e 

Construído 
Resíduos Riscos Ambientais 

SA 3 2 3 4 1 1 1 

SB 3 2 4 4 1 2 1 

SC 4 1 2 2 1 1 1 

SD 4 2 3 3 1 1 1 

SE 4 1 1 2 1 1 1 

Sub-troço Sul 

SF 4 2 3 3 1 1 2 

LA 2 2 3 1 1 1 1 

LB 3 1 4 2 1 1 1 

LC 3 2 2 1 1 1 1 

LD 2 2 2 1 1 1 1 

LE 2 2 1 1 1 1 2 

Zona de ligação 

entre os sub-troços 

Sul e Norte 

LF 2 2 3 2 1 1 2 

NA 3 1 2 3 3 3 1 

NB 4 1 1 2 3 3 1 

NC 4 2 4 4 3 3 1 

ND 4 2 4 4 3 3 2 

NE 3 2 3 3 1 3 2 

Sub-troço Norte 

NF 3 2 3 3 1 3 2 
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8.3 BALANÇO DA COMPARAÇÃO DE ALTERNATIVAS 
 

Utilizando os coeficientes de ponderação calculados no ponto 8.1, apresentam-se no 

Quadro 8.3.1 os valores atribuídos a cada alternativa. 

 
Quadro 8.3.1 - Valores finais de classificação das alternativas 

Sub-troço Designação das alternativas Classificação das alternativas 

SA 2,3 

SB 2,3 

SC 2,2 

SD 2,4 

SE 1,9 

Sub-troço Sul 

SF 2,3 

LA 1,7 

LB 2,1 

LC 1,8 

LD 1,6 

LE 1,7 

Zona de ligação 

entre os sub-

troços Sul e Norte 

LF 2,0 

NA 2,5 

NB 2,3 

NC 3,0 

ND 3,0 

NE 2,5 

Sub-troço Norte 

NF 2,6 

 

De acordo com a metodologia adoptada, as alternativas mais favoráveis são as seguintes, 

por ordem de preferência: 

 

- Sub-troço Sul: SE, seguida por SC; 

- Sub-troço Norte: NB, seguida por NA e NE. 
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Por outro lado, as alternativas mais desfavoráveis são as seguintes: 

 

- Sub-troço Sul: SD; 

- Sub-troço Norte: NC e ND. 

 

De acordo com a mesma metodologia, as alternativas na zona de ligação entre os sub-
troços Sul e Norte com menor impacte são LD, seguida por LA e LE e as que têm maior 

impacte são LB e LF. 

 

Tendo em conta as possibilidades de conjugação na ligação entre os sub-troços Sul e 
Norte, indicadas no Quadro 8.1.3, a alternativa SC conjuga-se com as alternativas NA e NB 

através da alternativa LA, a alternativa SE conjuga-se com as alternativas NA e NB através 

da alternativa LE, a alternativa SC conjuga-se com a alternativa NE através da alternativa 

LC e a alternativa SE conjuga-se com a alternativa NE através de alternativa LB. 

 

Resulta, assim, que as conjugações das alternativas mais favoráveis, ilustradas na 

Figura 8.3.1 e no Desenho n.º 22.1, são as seguintes: 

 

- SE + LE + NB (CSN11); 

- SE + LE + NA (CSN5); 

- SC + LA + NB (CSN9); 

- SC + LA + NA (CSN3). 

 

Um segundo conjunto é constituído pelas seguintes conjugações de alternativas: 

 

- SE + LB + NE (CSN29); 

- SC + LC + NE (CSN27). 

 

Os principais impactes negativos residuais, ou seja os que permanecem após a 

aplicação de medidas de minimização, das alternativas que integram as combinações mais 

favoráveis atrás referidas são os seguintes: 

 

- acréscimo dos fenómenos de acumulação de ar frio em zonas de baixa com 

ocupação sensível (NA, NB, NE); 
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- afectação do Campo de Dolinas de Lagoa do Câo e Casal do Rei enquanto valor 

geomorfológico (LA, LB, LC, LE); 

- afectação do vale da ribeira do Mogo enquanto valor geomorfológico (NA, NB); 

- afectação da disponibilidade de recurso geológico na Área de Reserva Barracão-

Pombal (NA, NB); 

- afectação de áreas com pedidos de concessão para exploração de caulino (NA, NB); 

- afectação de pedreiras (SC, SE); 

- ocupação de solos, incluindo solos aluvionares e coluvionares (SC, SE, NA, NB, NE); 

- ocupação de áreas agrícolas, florestais, urbanas e industriais (todas as alternativas); 

- constrangimentos ao escoamento em baixas aluvionares (NA, NB); 

- afectação de habitats naturais constantes do Decreto-Lei nº 140/99 (todas as 

alternativas); 

- ocupação de áreas do Sítio de Importância Comunitária e do Parque Natural das 

Serras de Aire e Candeeiros (SC, SE, LB, LE); 

- perturbação de corredores ecológicos (SC, SE, LB); 

- afectação de biótopos com importância para a fauna (SC, SE, LA, LE); 

- intrusão visual provocada pela presença da via, incluindo taludes de escavação e 

aterro e viadutos (todas as alternativas); 

- interferências com redes de infra-estruturas – gasoduto e linhas de alta tensão (SC, 

SE, NA. NB, NE); 

- afectação de estabelecimentos escolares (SC, SE, LB, NE); 

- afectação de indústria transformadora (NB); 

- afectação de unidades de turismo rural (LA, LB, LC, LE, NA, NB); 

- demolição e, ou afectação da qualidade de vida em habitações próximas do traçado 

(SC, NA, NE); 

- efeito de barreira social (SC, NA, NE); 

- interferência com planos de ordenamento do território (espaços urbanos, industriais, 

agrícolas, florestais e de indústria extractiva) (todas as alternativas); 

- ocupação de áreas da Reserva Agrícola Nacional e da Reserva Ecológica Nacional 

(todas as alternativas); 

- afectação de sítios ou elementos do património cultural (NA, NB, NE). 

 

No caso do ruído provocado pela circulação ferroviária, as medidas minimizadoras 

garantirão, para qualquer alternativa, o cumprimento dos níveis estabelecidos legalmente, 
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Verificar-se-á a necessidade de proteger um número, variável com as combinações, de 

cerca de duas centenas de edifícios expostos. 

 

O principal impacte dos resíduos provocados pela construção são as terras sobrantes, que 

atingem valores da ordem dos 3,7 a 3,8 milhões de metros cúbicos nas alternativas NA e 

NB. No entanto, considera-se que este impacte poderá ser eficazmente minimizado, seja 

qual for a combinação seleccionada. 
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Figura 8.3.1 - Conjugação de alternativas mais favoráveis 
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9 MONITORIZAÇÃO 
 

9.1 INTRODUÇÃO 
 

O acompanhamento ambiental durante a fase de construção é uma acção indispensável 

para assegurar a aplicação das medidas destinadas a evitar, reduzir ou compensar os 

impactes negativos, avaliar a sua eficácia e, eventualmente, definir a sua adaptação ou 

correcção. 

 

A monitorização deve ter lugar durante a fase de construção, mas é sobretudo relevante na 

fase de exploração. É definida no Decreto-Lei n.º 69/2000 como o “processo de observação e 

recolha sistemática de dados sobre o ambiente ou sobre os efeitos ambientais de determinado 

projecto e descrição periódica desses efeitos por meio de relatórios da responsabilidade do 

proponente, com o objectivo de permitir a avaliação da eficácia das medidas previstas no 

procedimento de AIA para evitar, minimizar ou compensar os impactes ambientais significativos 

decorrentes do projecto” (alínea m) do art. 2º). A monitorização tem lugar na pós-avaliação, “com o 

objectivo de garantir o cumprimento das condições [da Declaração de Impacte Ambiental], 

designadamente a resposta do sistema ambiental (...) e a eficácia das medidas de gestão ambiental 

adoptadas (...)” (alínea a) do art. 2º). 

 

A monitorização surge assim como um instrumento com, pelo menos, dois objectivos: 

 

- Avaliar a resposta do sistema ambiental; 

- Avaliar a eficácia das medidas de gestão ambiental adoptadas. 

 

O Programa de Monitorização, a submeter à Autoridade de AIA (Instituto do Ambiente) em 

simultâneo com o Relatório de Conformidade Ambiental do Projecto de Execução 

(RECAPE) pormenorizará os parâmetros a medir e a periodicidade dos relatórios a 

apresentar, bem como os mecanismos para a sua revisão. 

 

No Quadro 9.1.1 apresenta-se uma primeira indicação dos programas de monitorização cuja 

pertinência deverá ser aferida em sede de projecto de execução, em função de estudos de 

pormenor a realizar no âmbito do RECAPE. 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
 

 

 
LIGAÇÃO FERROVIÁRIA DE ALTA VELOCIDADE ENTRE LISBOA E PORTO. TROÇO ALENQUER / POMBAL – LOTE C1 

ESTUDO PRÉVIO – Volume 17 – Estudo de Impacte Ambiental – Relatório (Tomo 4/4) 
Doc N.º 02-EM-C00000000-00-RSTD001-0C – REVISÃO C – 30 de Março de 2007 

9.2 

 
Quadro 9.1.1 - Definição dos programas de monitorização a apresentar no RECAPE 

Factores ambientais 
Monitorização na fase de 

construção 
Monitorização na fase de 

exploração 

Hidrogeologia ●  ●  

Qualidade da água ●   

Flora, Vegetação e Habitats ●  ●  

Fauna ●  ●  

Qualidade do Ar ●   

Ruído ●  ●  

Vibrações ●  ●  

Saúde e Segurança das Populações ●   

Uso do Solo e Efeito Barreira  ●  

Utilização da Via Férrea  ●  

Resíduos ●   

 

As directrizes dos programas de monitorização nas fases de construção e de exploração, 

respectivamente, são objecto dos subcapítulos 9.2. e 9.3. Cada ponto desses subcapítulos 

apresenta a seguinte organização: 

 

Parâmetros a monitorizar; 

Locais e frequências das amostragens; 

Técnicas, métodos e equipamentos necessários; 

Relação entre factores ambientais a monitorizar e parâmetros do projecto; 

Tipo de medidas de gestão ambiental a adoptar; 

Periodicidade dos relatórios de monitorização e critérios para a revisão do programa. 
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9.2 PROGRAMAS DE MONITORIZAÇÃO NA FASE DE CONSTRUÇÃO 
 

9.2.1 Hidrogeologia 
 

9.2.1.1 Parâmetros a monitorizar 

 

Para a obtenção de um quadro de referência sobre o comportamento dos recursos hídricos 

subterrâneos na zona onde os níveis freáticos se encontram mais próximos da superfície e 

pela sua possível intercepção pontual pelo traçado, propõe-se a realização previamente ao 

início da construção, de uma amostragem em furos / captações de água da envolvente, com 

o objectivo de identificar o actual nível freático. 

 

Durante a construção, propriamente dita, deverá proceder-se também a amostragens 

regulares para controlo da situação. 

 

O parâmetro a monitorizar corresponde assim à profundidade do nível de água nos furos / 

captações que deverão ser devidamente definidas na fase de projecto de execução, para a 

alternativa de traçado seleccionada. 

 

 

9.2.1.2 Locais e frequência das amostragens 

 

Os locais a monitorizar correspondem a captações / furos localizados na envolvente da 

alternativa de traçado que vier a ser seleccionada para o projecto de execução e 

considerando os troços onde houver intersecção dos níveis freáticos de forma significativa. 

 

Para estes locais deve ser feita uma amostragem previamente ao início das obras, como 

forma de obter um quadro de referência. Durante a construção deve proceder-se a 

amostragens regulares, com uma periodicidade mínima trimestral. 

 

Os registos de campo deverão ser efectuados numa ficha tipo, onde se descreverão todos 

os dados e observações respeitantes ao ponto de recolha e à própria amostragem 

(profundidade, tipo de utilização e data da recolha). 
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9.2.1.3 Técnicas e métodos de análise, equipamentos necessários 

 

O equipamento a utilizar corresponde a uma sonda de medição do nível de água. 

 

Os registos de campo deverão ser efectuados numa ficha tipo, onde se descreverão todos 

os dados e observações respeitantes ao ponto da amostra e à própria amostragem 

(profundidade, tipo de utilização e data de recolha). 

 

 

9.2.1.4 Relação entre factores ambientais a monitorizar e parâmetros 

caracterizadores da construção 

 

O objectivo de monitorização prende-se com a necessidade de averiguar eventuais descidas 

do nível freático em captações / furos na proximidade, ou mesmo, o desaparecimento de 

água em consequência das acções de construção, nomeadamente relacionadas com a 

execução de escavações que possam fazer rebaixar ou interromper os níveis freáticos 

actuais. 

 

 

9.2.1.5 Tipo de medidas de gestão ambiental a adoptar na sequência dos resultados 

dos programas de monitorização 

 

Os resultados devem ser interpretados relacionando-os com a pluviosidade no período 

antes da amostragem e o histórico da utilização, de modo a verificar se eventuais alterações 

decorrem das acções de projecto. Nesse caso devem ser atribuídas medidas de 

compensação adequada aos proprietários. 
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9.2.1.6 Periodicidade dos relatórios de monitorização e critérios para a decisão sobre 

a revisão do programa de monitorização 

 

Da campanha de amostragem prévia à construção deverá ser produzido um relatório. 

 

Das campanhas a realizar durante a construção deverão ser produzidos relatórios para cada 

campanha que deverão ser inseridos no respectivo Relatório Mensal da Gestão Ambiental 

da Obra. 

 

 

9.2.2 Qualidade da Água Superficial 
 

9.2.2.1 Objectivos  

 

Os objectivos fundamentais da monitorização da qualidade do água são os seguintes: 

 

- Avaliar o impacte das actividades de construção do Troço Alenquer (Ota) - Pombal na 

qualidade da água superficial; 

- Avaliar a eficácia das medidas de minimização adoptadas em virtude do processo 

avaliação de impacte ambiental, para a fase de construção do Troço Alenquer (Ota) -

 Pombal; 

- Verificar o cumprimento da legislação nacional, para a qualidade do água, nas linhas de 

água atravessadas pelo traçado do Troço Alenquer (Ota) - Pombal e permitir responder 

a eventuais reclamações durante a fase de obra que se relacionem directamente com as 

actividades de construção; 

- Verificar a necessidade de implementação de novas medidas de minimização; 

- Contribuir para a melhoria contínua dos procedimentos de gestão ambiental das 

entidades executantes e do proponente. 
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9.2.2.2 Parâmetros a monitorizar 

 

A definição dos parâmetros a monitorizar teve por base a legislação nacional sobre 

qualidade da água (Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto), a qual estabelece normas, 

critérios e objectivos de qualidade com a finalidade de proteger o meio aquático. 

 

Face aos objectivos definidos no EIA, consideraram-se como indicadores de poluição 

susceptíveis de provocar impactes negativos e serem objecto de monitorização os seguintes 

parâmetros: 

 

- pH (escala de Sorensen); 

- Temperatura (ºC); 

- Condutividade (µS/cm, 20ºC); 

- Oxigénio dissolvido (% de saturação de O2); 

- Sólidos suspensos totais (mg/L); 

- Carência bioquímica de oxigénio (mg/L O2); 

- Óleos minerais (mg/L); 

- Hidrocarbonetos aromáticos polinucleares (mg/L); 

- Cádmio (mg/L); 

- Cobre (mg/L); 

- Zinco (mg/L). 

 

Deve, adicionalmente, proceder-se à medição do caudal da linha de água em todos os 

locais de amostragem. 

 

 

9.2.2.3 Locais das amostragens 

 

Os locais de amostragem a monitorizar devem corresponder aos seguintes critérios de 

escolha: 

 

- Linhas de água atravessadas pela alternativa de traçado seleccionada para o projecto de 

execução; 

- Linhas de água com caudal permanente; 
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- Linhas de água mais intervencionadas no decorrer das actividades de construção; 

- Linhas de água com usos ou sensibilidade ecológica a jusante do local intervencionado. 

 

Os procedimentos de selecção dos locais devem ser devidamente documentados com 

identificação através de coordenadas, meios cartográficos e fotográficos. 

 

Uma vez que se trata de uma monitorização da qualidade da água para a fase de 

construção, onde as actividades responsáveis pela emissão de partículas e aumento do 

escoamento superficial decorrem num intervalo de tempo limitado, os locais seleccionados 

devem ser periodicamente revistos e, quando se justificar, alterados, de modo a que seja 

possível monitorizar a qualidade do água ao longo de todo o traçado e durante grande parte 

do período de construção. 

 

 

9.2.2.4 Frequência das amostragens 

 

Para todos os parâmetros indicados, propõem-se a realização de campanhas de 

amostragem trimestrais, duas no período de Abril a Setembro (a que corresponde o 

semestre de menor caudal nas linhas de água) e duas no período de Outubro a Março (a 

que corresponde o semestre de maior caudal nas linhas de água). 

 

Todas as campanhas anuais de amostragem deverão coincidir, sensivelmente, na mesma 

época de cada período, de modo a que se possam realizar comparações entre os períodos 

de amostragem e acompanhar a evolução da qualidade da água durante o período de 

construção. 

 

A verificar-se a ocorrência de reclamações deverão ser de imediato despoletadas 

campanhas de monitorização de modo a serem verificadas as potenciais não 

conformidades. 
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9.2.2.5 Técnicas e métodos de análise e equipamentos necessários 

 

De acordo com o Anexo III do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto, todos os parâmetros 

seleccionados devem ser objecto de análise laboratorial, dependendo o método analítico do 

tipo de parâmetro a monitorizar. 

 

Para tal, deve-se proceder à recolha de amostras no local, sendo posteriormente enviadas 

para um laboratório acreditado para realizar as análises aos parâmetros monitorizados. 

 

Todas as amostras recolhidas devem ser objecto de determinação no local da sua 

temperatura, pH e condutividade eléctrica, para além de medições de caudais. 

 

A recolha de amostras e as determinações de parâmetros no local de recolha só podem ser 

realizadas por técnicos de nível III, devidamente formados. 

 

Para a realização da recolha de amostras é necessário material específico de recolha de 

amostras, termómetro, medidor de pH e condutividade eléctrica e caudalímetro devidamente 

calibrado. 

 

 

9.2.2.6 Relação entre os factores ambientais a monitorizar e parâmetros 
caracterizadores 

 

A fase de construção do Troço Alenquer (Ota) – Pombal implicará a realização de 

actividades responsáveis pela emissão de partículas, metais pesados e hidrocarbonetos, 

nomeadamente, a operação dos estaleiros, a movimentação e condicionamento de terras, a 

circulação de veículos e máquinas nas frentes de obra e vias não pavimentadas e a 

operação e funcionamento de centrais de britagem. 

 

A exposição prolongada de grandes superfícies de solo irá proporcionar as condições ideais 

para o escoamento superficial, com arraste de partículas, nos períodos de precipitação mais 

intensa. A fracção das partículas sólidas mobilizadas pelo escoamento superficial, em 

conjunto com a matéria orgânica existente, tem a capacidade de adsorver os metais 

pesados e os hidrocarbonetos, podendo ainda conter bactérias e vírus patogénicos. 
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Deste modo, o aumento do escoamento superficial, contendo partículas em suspensão, 

metais pesados e hidrocarbonetos origina uma diminuição da qualidade da água das linhas 

de água devido à introdução desses poluentes no meio receptor. 

 

 

9.2.2.7 Critérios de avaliação dos dados 
 

Nos relatórios das campanhas deverá ser efectuada uma interpretação e apreciação dos 

resultados obtidos em função das condições das actividades de construção. 

 

Os resultados obtidos devem ser interpretados tendo em consideração os valores máximos 

admissíveis para objectivos ambientais de qualidade mínima para as águas superficiais, 

Anexo XXI do Decreto-Lei n.º 236/98, e os valores máximos admissíveis para a qualidade 

das águas destinadas à rega, Anexo XVI. 

 

 

9.2.2.8 Medidas de gestão ambiental a adoptar na sequência dos resultados do 

Programa de Monitorização 

 

Em situações que indiciem a ultrapassagem dos valores máximos admissíveis dos 

objectivos ambientais de qualidade mínima para as águas superficiais ou os valores 

máximos admissíveis para a qualidade das águas destinadas à rega, deverão ser adoptadas 

as seguintes medidas de gestão ambiental com vista à minimização do impacte: 

 

- Introdução de estruturas temporárias de contenção das águas de escorrência, contendo 

sedimentos, metais pesados e hidrocarbonetos, das frentes de obra; 

- Sinalização das frentes de obra que se localizem nas proximidades de linhas de água 

por forma a evitar a afectação das áreas adjacentes; 

- Implementação de procedimentos que assegurem uma resposta mais eficaz a eventuais 

anomalias operativas que gerem águas de escorrência das frentes de obra. 
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9.2.2.9 Periodicidade dos relatórios de monitorização e critérios para a decisão sobre 
a revisão do programa de monitorização 

 

O Relatório de Monitorização (RM), a submeter à autoridade de AIA, terá uma periodicidade 

anual e deverá obedecer ao disposto no Anexo V da Portaria nº 330/2001, de 2 de Abril. 

 

O Programa de Monitorização deverá ser revisto anualmente, podendo ou não sofrer 

alterações no sentido de selecção de novos locais de amostragem, em função das 

actividades de construção e dos resultados obtidos até à data. 

 

 

9.2.3 Flora, Vegetação e Habitats 
 

9.2.3.1 Parâmetros a monitorizar 

 

Para avaliar a eficácia das medidas de minimização propostas e garantir que a área de 

afectação durante a fase de construção é a mínima possível, evitando a destruição de 

habitats / coberto vegetal natural, a monitorização deverá considerar a avaliação das 

comunidades vegetais situadas junto aos limites da área a expropriar e nas áreas 

destinadas à instalação de estaleiros, depósitos temporários de terras e de materiais. 

 

 

9.2.3.2 Locais e frequência das amostragens 

 

Os locais a monitorizar reportam-se às zonas ecologicamente mais sensíveis, 

nomeadamente os habitats com estatuto de protecção (especialmente os prioritários) que se 

localizam no km 10+000 do sub-eixo 2.5.2 (vegetação ripícola em zona de viaduto – ribeira 

de Carnide), no km 17+000 do sub-eixo 2.2.4 (vegetação ripícola em zona de viaduto – rio 

Lena) e no km 34+500 do sub-eixo 2.2.4 (vegetação ripícola em zona de viaduto – ribeira 

dos Frades) e habitats de elevado valor regional que de um modo geral integram as áreas 

de sobreirais e os carvalhais. Devem ser também considerados os vales associados às 

principais linhas de água atravessadas como a ribeira da Ameixoeira, a zona de transição do 

Vale do Lis / Lena para as Areias do Litoral, os vales dos rios Arunca, Lis e Lena, e os vales 

das ribeiras dos Milagres, Sirol e Carnide. 
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As avaliações deverão ser efectuadas periodicamente através de reconhecimentos de 

campo regulares no âmbito do acompanhamento da gestão ambiental de obra. 

 

 

9.2.3.3 Técnicas e métodos de análise, equipamentos necessários 

 

A avaliação efectuada baseia-se na observação directa. 

 

 

9.2.3.4 Relação entre factores ambientais a monitorizar e parâmetros 

caracterizadores da construção 

 

O objectivo da monitorização nesta fase prende-se com a necessidade de garantir a 

aplicação e eficácia das medidas de minimização dos impactes propostas no sentido da 

preservação da vegetação de maior valor ecológico localizada adjacentemente à área de 

expropriação ou sob viadutos. 

 

 

9.2.3.5 Tipo de medidas de gestão ambiental a adoptar na sequência dos resultados 

dos programas de monitorização 

 

Se a avaliação efectuada durante a monitorização assim o exigir deverá ser efectuada uma 

revisão das medidas de minimização propostas e adoptar medidas adicionais, 

designadamente para imponderáveis durante a fase de construção. 

 

 

9.2.3.6 Periodicidade dos relatórios de monitorização e critérios para a decisão sobre 

a revisão do programa de monitorização 

 

Para cada campanha de avaliação efectuada deve ser produzido um relatório que deverá 

ser inserido no respectivo relatório mensal da Gestão Ambiental de Obra. 
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9.2.4 Fauna 
 

9.2.4.1 Parâmetros a monitorizar 

 

Os parâmetros a monitorizar nesta fase do projecto são: 

 

- Abundância/densidade da avifauna; 

- Diversidade e abundância de quirópteros; 

 

 

9.2.4.2 Locais e frequência das amostragens 
 

Os locais e frequência de amostragem definidos para cada parâmetro a monitorizar constam 

no Quadro 9.2.1. 

 
Quadro 9.2.1 - Locais e frequência dos parâmetros a monitorizar na fase de construção. 

Parâmetros Locais de Amostragem Frequência de Amostragem 

Abundância da 

avifauna 

Paul do Archino; Parque Natural e 

Sítio Serras de Aire e Candeeiros; 

envolvente ao Ninho da Águia; 

Turquel – Carvalhal; envolvente à 

Ribª do Mogo; Mata da Curvachia 

2 campanhas: época de 

nidificação e invernantes. 

2 pontos de amostragem por 

local. 

3 a 5 réplicas. 

Diversidade e 

abundância de 

quirópteros 

Parque Natural e Sítio Serras de 

Aire e Candeeiros; Ribª do Mogo 

2 campanhas: época de 

reprodução e hibernação 

 

 

9.2.4.3 Técnicas, métodos de análise e equipamentos necessários 

 

Na determinação da abundância/densidades das comunidades de aves existentes na área 

em estudo deverá ser utilizado um método de censos para esse fim que poderá variar entre 

a realização de métodos lineares (transectos a pé) ou métodos pontuais (pontos de escuta). 

 

Quanto à determinação da diversidade e abundância de quirópteros, os abrigos identificados 

nas imediações do traçado final deverão ser monitorizados através da determinação das 

espécies que os utilizam, bem como da abundância de cada uma delas. Deverá ser também 
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monitorizada a ocorrência e abundância de quirópteros nos biótopos de alimentação junto à 

ferrovia, através do recurso a detectores de ultra-sons. 

 

 

9.2.4.4 Relação entre os factores ambientais a monitorizar e parâmetros 

caracterizadores da construção, procurando identificar os principais 

indicadores ambientais desta fase do projecto 

 

Tendo sido efectuada a determinação quer da abundância/densidade avifaunística quer a 

diversidade e abundância de quirópteros em fase anterior ao início da fase de construção 

(que servirá de situação de referência) poderá comparar-se os valores obtidos na fase de 

construção com os da situação referência e discutir relativamente a eventuais diminuições 

da abundância ou presença de determinadas espécies com interesse conservacionista face 

à destruição dos biótopos e perturbação decorrente desta fase do projecto (efeito de 

exclusão). 

 

 

9.2.4.5 Tipo de medidas de gestão ambiental a adoptar na sequência dos resultados 

dos programas de monitorização 

 

Sendo expectável uma redução ao nível dos parâmetros a serem monitorizados nesta fase 

do projecto, caso esta redução seja significativa poderão ser sugeridas medidas de 

compensação a levar a cabo durante esta fase do projecto ou na fase de exploração. 

 

 

9.2.4.6 Periodicidade dos relatórios de monitorização e critérios para a decisão sobre 

a revisão do programa de monitorização na fase de construção 

 

Recomenda-se que os relatórios de monitorização tenham uma periodicidade anual durante 

a fase de construção do projecto. 

 

Contempla-se a necessidade de proceder a alterações no programa de monitorização desta 

fase do projecto, quando ocorram alterações significativas nas condições ecológicas das 

espécies e biótopos a monitorizar (e não previstas no EIA), através da realização de um 

relatório de monitorização intercalar.dedicado a esse fim. 
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9.2.5 Qualidade do Ar 
 

9.2.5.1 Objectivos 
 

Os objectivos fundamentais da monitorização da qualidade do ar são os seguintes: 

 

- Verificar o cumprimento da legislação nacional, para a qualidade do ar, na envolvente ao 

Troço Alenquer (Ota) - Pombal e permitir responder a eventuais reclamações durante a 

fase de obra que se relacionem directamente com as actividades de construção; 

- Avaliar a eficácia das medidas de minimização adoptadas em virtude do processo 

avaliação de impacte ambiental, para a fase de construção do Troço Alenquer (Ota) -

 Pombal; 

- Verificar a necessidade de implementação de novas medidas de minimização; 

- Contribuir para a melhoria contínua dos procedimentos de gestão ambiental das 

entidades executantes e do proponente; 

 

 

9.2.5.2 Parâmetros a monitorizar 
 

A legislação nacional sobre qualidade do ar identifica um conjunto alargado de poluentes, 

aos quais atribui parâmetros de qualidade mínimos, através da definição de valores-limite e 

limiares de alerta, definidos estatisticamente em função de amostragens baseadas em 

períodos que vão desde a média horária até à média anual. 

 

Face aos objectivos definidos no EIA, consideraram-se como poluentes susceptíveis de 

provocar impactes negativos e serem objecto de monitorização as emissões de partículas 

totais em suspensão (PTS) e as partículas em suspensão susceptíveis de passar através de 

um filtro selectivo com 50% de eficiência para um diâmetro aerodinâmico de 10 µm (PM10). 

 

De acordo com o disposto na Directiva 1999/30/CE do Conselho, de 22 de Abril de 1999, as 

PTS e as PM10 devem ser avaliadas separadamente. Tendo em consideração que a matéria 

particulada considerada como eventualmente inalável possui um diâmetro aerodinâmico 

inferior a 10 µm, o conhecimento das fracções mais finas assume maior relevância em 

termos de saúde pública. 
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Considera-se ainda fundamental a requisição, junto do Instituto de Meteorologia, das 

condições meteorológicas ocorridas durante os períodos de medição, nomeadamente, da 

precipitação, da humidade relativa, da temperatura máxima e mínima e da velocidade média 

e direcção do vento. 

 

 

9.2.5.3 Locais de amostragem 
 

Os locais de amostragem a monitorizar devem corresponder, em primeiro lugar, a 

receptores considerados sensíveis (áreas vocacionadas para usos habitacionais, escolas 

hospitais, zonas comerciais e espaços de lazer, áreas de sensibilidade ecológica e áreas 

agrícolas), identificados na avaliação de impactes (subcapítulo 6.9.2), que se localizem nas 

proximidades da alternativa de traçado seleccionada para o projecto de execução. 

 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 111/2002, de 16 de Abril, os pontos de amostragem devem 

estar localizados de modo a evitar medir microambientes. A título de orientação, um ponto 

de amostragem deve ter uma localização que o torne representativo da qualidade do ar 

numa área de pelo menos 200 m2. 

 

Os locais de amostragem dirigidos para a protecção da saúde humana devem ser 

instalados: 

 

- De modo a fornecerem dados nas áreas em que é provável que a população esteja 

directa ou indirectamente exposta a níveis elevados durante um período significativo; 

- De modo a fornecerem dados de outras áreas dentro das zonas que sejam 

representativas da exposição da população em geral. 

 

Os locais de amostragem seleccionados devem ainda seguir as seguintes orientações: 

 

- O fluxo de ar do local não deve ser restringido por eventuais obstruções que possam 

afectar o seu escoamento na proximidade do dispositivo de amostragem (normalmente a 

alguns metros de distância de árvores, edifícios e equipamentos); 

- Presença de relevo estável e tanto quanto possível plano, na envolvente imediata, bem 

como inexistência de obstáculos à dispersão atmosférica; 

- Inexistência de outras fontes de poluição na proximidade, mesmo que de pequena ou 

média dimensão, que pudessem mascarar os resultados a obter; 
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- Representatividade face ao evoluir das diversas actividades construtivas responsáveis 

pela emissão e reemissão de partículas; 

 

Os procedimentos de selecção dos locais devem ser devidamente documentados com 

identificação através de coordenadas, meios cartográficos e fotográficos. 

 

Uma vez que se trata de uma monitorização da qualidade do ar para a fase de construção, 

onde as actividades responsáveis pela emissão e reemissão de partículas ocupam apenas 

um período da construção da linha de alta velocidade em cada local, os locais 

seleccionados devem ser periodicamente revistos e, quando se justificar, alterados, de 

modo a que seja possível a monitorização da qualidade do ar ao longo de todo o traçado e 

durante grande parte do período de construção. 

 

 

9.2.5.4 Frequência das amostragens 
 
Tanto para as PTS, como para as PM10, deverão ser efectuadas campanhas trimestrais de 

amostragem. Devendo ficar a frequência estabelecida, condicionada aos resultados obtidos 

no primeiro ano de monitorização.  

 

Cada campanha será constituída por medições de PTS e PM10, em contínuo, por um 

período de 24 horas com início às 00h00m. 

 

No caso das PM10, se os valores obtidos no primeiro ano indicarem a não ultrapassagem do 

limiar superior de avaliação, as medições passarão a ser semestrais. 

 

A verificar-se a ocorrência de reclamações deverão ser de imediato despoletadas 

campanhas de monitorização por forma a serem verificadas as não conformidades. 
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9.2.5.5 Técnicas e métodos de análise e equipamentos necessários 
 

De acordo com a Portaria 286/93, de 12 de Março, Anexo III, o método de análise para as 

PTS é o método gravimétrico, onde as partículas são recolhidas num filtro de vidro ou de 

membrana. 

 

O dispositivo de amostragem consiste num filtro, uma bomba de aspiração e num contador 

de gás volumétrico ou um medidor de caudal. 

 

A duração da amostragem é de 24 horas, devendo o filtro ser protegido da deposição directa 

de partículas sedimentáveis e da influência directa das condições atmosféricas. A 

velocidade do ar através do filtro deve estar compreendida entre 33 cm/s e 55 cm/s. 

 

A análise é feita por pesagem dos filtros antes e depois da amostragem. 

 

No caso das PM10, o método de referência para a amostragem e medição é apresentado na 

Secção IV do Anexo XI do Decreto-Lei n.º 111/2002, de 16 de Abril. O princípio de medição, 

descrito na EN 12341, é baseado na recolha num filtro da fracção PM10 de partículas em 

suspensão no ar ambiente e na determinação da massa gravimétrica (método gravimétrico). 

 

Outro método poderá ser utilizado desde que possa demonstrar que os resultados são 

equivalentes e que possui uma relação sistemática com o método de referência. 

 

Para a recolha de PM10 deverá ser utilizada uma bomba de aspiração, calibrada e ajustada 

para um caudal de 30 L/min. 

 

A aspiração do ar a analisar é efectuada através de um filtro colocado a montante da 

bomba. Os filtros são geralmente de fibra de vidro, uma vez que o que se pretende é uma 

análise quantitativa às poeiras existentes. 

 

O tempo de aspiração será de 24 horas, sendo este tempo variável em função da 

concentração de poeiras suspensas e da colmatação dos filtros. 

 

No final serão recolhidos os filtros e procede-se ao seu acondicionamento, durante 24 h, e 

pesagem em ambiente controlado. 
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9.2.5.6 Relação entre os factores ambientais a monitorizar e parâmetros 
caracterizadores 

 

A fase de construção do Troço Alenquer (Ota) – Pombal implicará a realização de 

actividades responsáveis pela emissão e reemisão de partículas, nomeadamente, a 

movimentação e condicionamento de terras, a circulação de veículos e máquinas nas 

frentes de obra e vias não pavimentadas, a operação e funcionamento de centrais de 

britagem e a movimentação e assentamento do balastro. 

 

A granulometria das partículas em suspensão produzidas pelas actividades de construção é, 

na sua maioria, superior à fracção potencialmente inalável (partículas com diâmetro inferior 

a 10 µm) logo, em termos de saúde pública, a qualidade do ar não será um factor de 

preocupação maior. 

 

A quantidade de PTS emitidas pode ser um factor de preocupação para as áreas de maior 

sensibilidade ecológica e em áreas agrícolas, através da deposição sobre as plantas com a 

consequente redução de produtividade. 

 

Embora não se espere que os níveis de PM10 ultrapassem os valores limite estabelecidos 

para a protecção da saúde humana, dada a proximidade das actividades de construção aos 

receptores sensíveis identificados, para além das PTS, justifica-se a realização da 

monitorização deste parâmetro, pelo menos no primeiro ano de amostragem.  

 

 

9.2.5.7 Critérios de avaliação dos dados 
 

Nos relatórios das campanhas deverá ser efectuada uma interpretação e apreciação dos 

resultados obtidos em função das condições meteorológicas observadas e das condições 

das actividades de construção. 

 

No caso das PTS, a avaliação dos resultados terá como referência os valores limite 

estabelecidos pelo Anexo I, Tabela E, da Portaria n.º 286/93, de 12 de Março. 

 

Paras as PM10, a avaliação deverá ter como referência os valores limites para a protecção 

da saúde humana estabelecidos pelo Anexo III, do Decreto-Lei n.º 111/2002, de 16 de Abril, 
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e os limiares superiores e inferiores de avaliação estabelecidos no Anexo VII, Secção I, 

Alínea c), do mesmo diploma. 

 

 

9.2.5.8 Medidas de gestão ambiental a adoptar na sequência dos resultados do 
Programa de Monitorização 

 

Em situações que indiciem a ultrapassagem dos valores limite, deverão ser adoptadas as 

seguintes medidas de gestão ambiental com vista à minimização do impacte: 

 

- Intensificação da humidificação periódica nos estaleiros e zonas de acesso à frentes de 

obra implantados na proximidade de zonas habitadas e nas áreas agrícolas; 

- Limitação da velocidade de circulação de veículos e máquinas; 

- Cobertura da carga com lona no transporte de materiais particulados; 

- Implementação de procedimentos que assegurem uma resposta mais eficaz a eventuais 

anomalias operativas que gerem emissões significativas de poeiras para a atmosfera. 

 

 

9.2.5.9 Periodicidade dos relatórios de monitorização e critérios para a decisão sobre 
a revisão do programa de monitorização 

 

O Relatório de Monitorização (RM), a submeter à autoridade de AIA, terá uma periodicidade 

semestral e deverá obedecer ao disposto no Anexo V da Portaria nº 330/2001, de 2 de Abril. 

 

O Programa de Monitorização deverá ser revisto anualmente, podendo ou não sofrer 

alterações no sentido de selecção de novos locais de amostragem, em função das 

actividades de construção e dos resultados obtidos até à data. 

 

 

9.2.6 Ruído 
 

9.2.6.1 Parâmetros a monitorizar 

 

As campanhas de monitorização a realizar consistirão na determinação do parâmetro nível 

sonoro contínuo equivalente, LAeq, do ruído ambiente exterior, durante os períodos diurno 

(7h às 20h), entardecer (20h às 23h) e nocturno (23h às 7h), para verificação dos valores 
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limite estabelecidos no n.º 5 do Artigo 15º do Regulamento Geral do Ruído (RGR), aprovado 

pelo Decreto-Lei n.º 9/2007 (17 de Janeiro). 

 

 

9.2.6.2 Locais e frequência das amostragens 

 

Dever-se-ão monitorizar todas as situações consideradas pertinentes, identificadas na 

caracterização da Situação de Referência. Efectivamente, na fase de construção, a 

exposição ao ruído dos receptores depende de muitos factores, nomeadamente do 

desenvolvimento da obra, do número de equipamentos ruidosos envolvidos, da duração da 

obra em determinado local, pelo que o programa detalhado de monitorização, nesta fase, 

deverá ser acertado após conhecimento dos Programas de Trabalhos definitivos das 

empreitadas, com o Empreiteiro e a Fiscalização, em representação do Dono da Obra. 

 

A duração do tempo de medição, na fase de construção, deverá ser estabelecida tendo em 

conta o desenvolvimento e o comportamento da fonte ou fontes de ruído, em utilização. O 

número de amostras e o intervalo de tempo de medição devem garantir a representatividade 

para o período considerado. 

 

Dever-se-ão realizar campanhas com periodicidade trimestral ou inferior durante o período 

de construção em que decorram actividades ruidosas (ou passíveis de gerar vibrações) na 

proximidade dos receptores sensíveis identificados e com periodicidade semestral no 

restante período de construção. 

 

Antes do início da fase de construção, dever-se-ão monitorizar os receptores potencialmente 

expostos ao ruído de construção do empreendimento, assim como os receptores sensíveis 

localizados nas áreas envolventes aos estaleiros.  

 

 

9.2.6.3 Técnicas e métodos de análise, equipamentos necessários 

 

Serão efectuadas medições “in situ”, utilizando um tipo de monitorização directa por 

amostragem no espaço, e discreta no tempo. Os dados resultam de leituras directas, pelo 

que não se utilizam métodos específicos de tratamento de dados. 
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As medições deverão ser efectuadas tendo em conta as normas portuguesas aplicáveis: 

 

- Norma Portuguesa 1730-1: 1996 

Descrição do ruído ambiente 

Parte 1: Grandezas fundamentais e procedimentos; 

- Norma Portuguesa 1730-2: 1996 

Descrição e medição do ruído ambiente 

Parte 2: Recolha de dados relevantes para o uso do solo; 

- Norma Portuguesa 1730-3: 1996 

Descrição e medição do ruído ambiente 

Parte 3: Aplicação aos limites de ruído. 

 

Os equipamentos necessários à realização do Programa de Monitorização desenvolvido 

nesta fase são os seguintes: 

 

- Sonómetro integrador de classe 1, em acordo com a NP 3496 de 1989, aprovado pelo 

Instituto Português da Qualidade e calibrado por Laboratório Primário de Acústica, para 

medição “in situ” dos níveis sonoros. 

- Termómetro, anemómetro e higrómetro calibrados por Laboratórios acreditados, para 

controlo das diferentes condições atmosféricas. 

 

 

9.2.6.4 Relação entre factores ambientais a monitorizar e parâmetros 

caracterizadores da exploração do projecto 

 

Dentro de cada fase da obra, os níveis sonoros o ruído são influenciados pelo número e tipo 

de equipamentos em actividade. 

 

 

9.2.6.5 Tipo de medidas de gestão ambiental a adoptar na sequência dos resultados 

dos programas de monitorização. 

 

Caso se verifique que os resultados obtidos na monitorização não estão em conformidade 

com a legislação, poderá ter que se proceder à implementação de medidas de minimização, 

nomeadamente, isolamento sonoro, de fontes de ruído ou alteração no horário de 
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funcionamento das obras, caso estas decorram durante o período do entardecer ou 

nocturno. 

 

As campanhas de monitorização deverão caracterizar os períodos diurno, entardecer e 

nocturno (se a obra decorrer durante estes períodos de referência), em todas as situações  

consideradas pertinentes à data da realização das obras. 

 

Uma vez que não existe um plano de trabalhos, deverão ser, no mínimo, monitorizadas as 

actividades mais ruidosas, nomeadamente: 

 

- Demolição de edifícios; 

- Instalação e desactivação dos estaleiros; 

- Circulação de máquinas e equipamentos; 

- Construção de túneis; 

- Actividades envolvidas nos trabalhos de implementação da via. 

 

 

9.2.6.6 Periodicidade dos relatórios de monitorização e critérios para a decisão sobre 

a revisão do programa de monitorização 

 

Os relatórios deverão ser entregues até um mês após a realização das campanhas de 

monitorização e o programa deverá ser revisto em função dos resultados obtidos em cada 

campanha. 

 

 

9.2.7 Vibrações 
 

9.2.7.1 Parâmetros a monitorizar 

 

As campanhas de monitorização a realizar consistirão na caracterização, pelo menos, do 

parâmetro velocidade eficaz global de vibração, [vef]. 
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9.2.7.2 Locais e frequência das amostragens 

 

Dever-se-ão monitorizar todas as situações consideradas pertinentes, identificadas na 

caracterização da Situação de Referência e à data da realização das obras. 

 

A duração do tempo de medição, na fase de construção, deverá ser estabelecida tendo em 

conta o desenvolvimento e o comportamento da fonte ou fontes de vibração, em utilização. 

 

Dever-se-á realizar uma campanha de medição por actividade de construção, constante do 

cronograma da obra. 

 

 

9.2.7.3 Técnicas e métodos de análise, equipamentos necessários 

 

Para esta fase, propõe-se uma monitorização directa, por amostragem no espaço e discreta 

no tempo. 

 

Os dados que resultam de leituras directas “in situ ”, não requerem métodos específicos de 

tratamento. 

 

As medições, deverão ser efectuadas tendo em conta a normalização portuguesa aplicável: 

 

- Norma Portuguesa 2074: 1983 

Avaliação da influência em construções de vibrações provocadas por explosões ou 

solicitações similares. 

 

Os meios necessários à realização do programa de Monitorização são um acelerómetro e 

analisador espectral calibrados em laboratório adequado. 
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9.2.7.4 Relação entre factores ambientais a monitorizar e parâmetros 

caracterizadores da exploração do projecto 

 

Dentro de cada fase da obra, os níveis de vibração são influenciados pelo número e tipo de 

equipamentos em actividade. 

 

 

9.2.7.5 Tipo de medidas de gestão ambiental a adoptar na sequência dos resultados 

dos programas de monitorização. 

 

Caso se verifique que os resultados obtidos na monitorização não estão em conformidade 

com a legislação, poderá ter que se proceder à implementação de medidas de minimização, 

nomeadamente alteração no horário de funcionamento das obras, caso decorram nos 

períodos entardecer e nocturno. 

 

Uma vez que não existe um plano de trabalhos, deverão ser, no mínimo, monitorizadas as 

actividades com maior influência a nível de vibrações: 

 

- Demolição de edifícios; 

- Instalação e desactivação dos estaleiros; 

- Circulação de máquinas e equipamentos; 

- Construção de túneis; 

- Actividades envolvidas nos trabalhos de implementação da via. 

 

 

9.2.7.6 Periodicidade dos relatórios de monitorização e critérios para a decisão sobre 

a revisão do programa de monitorização 

 

Os relatórios deverão ser entregues até um mês após a realização das campanhas de 

monitorização e o programa deverá ser revisto em função dos resultados obtidos em cada 

campanha. 

Dever-se-á elaborar um inventário dos edifícios e seu estado de conservação, para 

caracterizar a situação antes de início das obras e poder informar potenciais processos 

resultantes de reclamações dos moradores. Para tal deverá existir um plano de 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
 

 

 
LIGAÇÃO FERROVIÁRIA DE ALTA VELOCIDADE ENTRE LISBOA E PORTO. TROÇO ALENQUER / POMBAL – LOTE C1 

ESTUDO PRÉVIO – Volume 17 – Estudo de Impacte Ambiental – Relatório (Tomo 4/4) 
Doc N.º 02-EM-C00000000-00-RSTD001-0C – REVISÃO C – 30 de Março de 2007 

9.25 

acompanhamento patrimonial (arquitectónico e arqueológico) que inclua os factores de 

protecção dos edifícios classificados (se) existentes ao longo do futuro traçado. 

 

 

9.2.8 Saúde e segurança das populações 
 

9.2.8.1 Parâmetros a monitorizar 

 

Deverão ser monitorizados os acidentes relacionados com a obra envolvendo pessoas 

estranhas à obra e a aplicação de medidas de segurança relacionadas com os trabalhos em 

curso (avisos de proximidade de obra, de trânsito de pesados, de desvio e interrupção de 

trânsito, de ocorrência de rebentamentos, etc.). 

 

 

9.2.8.2 Locais e frequências das amostragens 

 

A monitorização deverá abranger todos os locais com actividade de obra e ser contínua 

durante o período de duração da obra. 

 

A vistoria da sinalização, avisos e outras medidas semelhantes deverá ser semanal. 

 

 

9.2.8.3 Técnicas, métodos e equipamentos necessários 

 

O registo de acidentes deve basear-se nos relatórios produzidos no âmbito da própria obra, 

incluindo o tratamento de reclamações apresentadas pelo público ou outras entidades e a 

análise da imprensa local e regional. 

 

 

9.2.8.4 Relação entre factores ambientais a monitorizar e parâmetros do projecto 

 

As condições de segurança da execução das actividades de obra, incluindo desvios de 

trânsito, acessos provisórios e tráfego gerado pela obra, relacionam-se directamente com a 

probabilidade de ocorrência de acidentes. 
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9.2.8.5 Tipo de medidas de gestão ambiental a adoptar 

 

O reforço das condições de segurança da obra e das acções de aviso e informação às 

populações potencialmente afectadas, são exemplo das medidas a adoptar. 

 

 

9.2.8.6 Periodicidade dos relatórios de monitorização e critérios para a revisão do 

programa 

 

O relatório deverá ser entregue com periodicidade semestral. A revisão do programa pode 

ser proposta tendo em atenção os resultados obtidos no primeiro semestre de obra e 

eventuais propostas da Autoridade de AIA, das autarquias locais ou sugestões do público. 

 

 

9.2.9 Resíduos 
 

9.2.9.1 Parâmetros a monitorizar 

 

Os parâmetros a monitorizar foram seleccionados de forma a constituírem indicadores da 

eficácia das medidas de gestão ambiental adoptadas. Como tal propõe-se a monitorização 

dos seguintes parâmetros para a generalidade dos resíduos gerados durante a construção: 

 

- Quantidade de resíduos produzida por tipologia; 

- Fracção de resíduos sujeita a triagem na origem; 

- Fracção de resíduos enviada para valorização e respectivos destinatários; 

- Fracção de resíduos não passível de valorização enviada para eliminação e respectivos 

destinatários. 

 

No caso concreto das terras sobrantes, que, previsivelmente, constituem o resíduo mais 

problemático em termos de gestão devido às elevadas estimativas de produção, é relevante 

monitorizar a quantidade de terras de escavação reutilizadas na execução dos aterros. 

Através deste parâmetro, e por comparação com os volumes de escavação reutilizáveis na 

obra a calcular na fase de Projecto de Execução, é possível aferir se se está proceder à 
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reutilização prevista das terras escavadas reutilizáveis, o que constitui uma medida 

essencial para minimizar os impactes negativos associados à gestão das terras sobrantes. 

 

 

9.2.9.2 Locais e frequências das amostragens 

 

A verificação dos dados relativos a estes parâmetros deverá verificar-se no decurso de toda 

a(s) empreitada(s) de construção, em todos os estaleiros e frentes de obra, de preferência 

em coordenação com os autos de medição da obra.  

 

 

9.2.9.3 Técnicas, métodos e equipamentos necessários 

 

A monitorização deverá basear-se nos registos e documentos de controlo do processo de 

implementação das medidas de gestão de resíduos a desenvolver no âmbito do 

Acompanhamento Ambiental de Obra, nomeadamente, os registos dos quantitativos de 

resíduos produzidos e sujeitos a triagem na origem e nas guias de acompanhamento de 

resíduos. 

 

A monitorização das terras escavadas reutilizadas em aterro poderá ser efectuada através 

da elaboração de relatórios periódicos sobre a reutilização de terras escavadas, nos quais 

deverá constar informação relativa aos volumes de terras escavadas reutilizados e os locais 

de origem e destino final (ao pk) dessas terras, entre outra informação que seja considerada 

relevante para o efeito. 

 

 

9.2.9.4 Relação entre factores ambientais a monitorizar e parâmetros do projecto 

 

Os parâmetros a monitorizar dependem directamente dos procedimentos de gestão de 

resíduos adoptados durante a realização das acções de construção do projecto. 
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9.2.9.5 Tipo de medidas de gestão ambiental a adoptar 

 

Caso a monitorização indique a existência de problemas na gestão dos resíduos produzidos, 

tais como a deficiente resposta por parte dos sistemas/operadores de gestão de resíduos 

existentes na região ou desvios significativos nas quantidades de resíduos previstas, 

deverão ser adoptadas as medidas correctivas adequadas. 

 

 

9.2.9.6 Periodicidade dos relatórios de monitorização e critérios para a revisão do 

programa 

 

O relatório de monitorização deverá ser entregue com periodicidade semestral. 

 

O programa de monitorização deve cessar com a conclusão das acções de construção 

geradoras de resíduos e deve ser revisto com base na análise dos resultados do primeiro 

relatório de monitorização. 
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9.3 PROGRAMAS DE MONITORIZAÇÃO NA FASE DE EXPLORAÇÃO 
 

9.3.1 Hidrogeologia 
 

9.3.1.1 Parâmetros a monitorizar 

 

Os parâmetros a monitorizar correspondem à profundidade do nível de água nos furos / 

captações, na sequência das amostragens realizadas na fase de construção. 

 

 

9.3.1.2 Locais e frequência das amostragens 

 

Os locais de amostragem correspondem aos definidos para a fase de construção. 

 

No primeiro e no segundo ano de exploração deverão ser repetidas as medições em data 

semelhante às realizadas na fase de construção, com periodicidade mínima trimestral. O 

programa de monitorização será ajustado às conclusões da medição nos dois primeiros 

anos. 

 

 

9.3.1.3 Técnicas e métodos de análise, equipamentos necessários 

 

O equipamento a utilizar corresponde a uma sonda de medição do nível da água. 

 

Os registos de campo deverão ser efectuados numa ficha tipo, onde se descreverão todos 

os dados e observações respeitantes ao ponto da amostra e à própria amostragem. 

 

 

9.3.1.4 Relação entre factores ambientais a monitorizar e parâmetros 

caracterizadores da exploração do projecto 

 

O objectivo da monitorização nesta fase, prende-se com a necessidade de averiguar 

eventuais descidas do nível freático ou mesmo o seu desaparecimento ainda como 

resultado da estabilização decorrente do processo de construção. 
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9.3.1.5 Tipo de medidas de gestão ambiental a adoptar na sequência dos resultados 

dos programas de monitorização 

 

Caso se confirme que as eventuais alterações, aos níveis freáticos, decorrem da presença 

da via, devem ser atribuídas medidas de compensação adequadas aos proprietários. 

 

 

9.3.1.6 Periodicidade dos relatórios de monitorização e critérios para a decisão sobre 

a revisão do programa de monitorização 

 

De cada campanha de amostragem deve ser elaborado um relatório. Se não houverem 

alterações sensíveis no fim do período de dois anos após o início da exploração, as 

amostragens devem ser canceladas. 

 

 

9.3.2 Flora, Vegetação e Habitats 
 

9.3.2.1 Parâmetros a monitorizar 

 

O objectivo desta fase consiste na avaliação da capacidade de regeneração dos sistemas 

ecológicos sob os viadutos, bem como nas áreas que se vierem a propor florestar como 

compensação para os habitats perdidos, efectuando novos povoamentos de montado de 

sobre ou azinho, em conformidade com o Decreto-lei n.º 169/2001, de 25 de Maio.  

 

Deverão ser assim monitorizados a diversidade florística, o estado de conservação e o grau 

de desenvolvimento, e a capacidade de regeneração dos sistemas ecológicos sob os 

viadutos de modo a permitir a avaliação da evolução das fitocenoses nas margens das 

linhas de água atravessadas pelo traçado, bem como nas novas áreas florestadas como 

habitats de substituição. 
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9.3.2.2 Locais e frequência das amostragens 

 

Os locais a monitorizar reportam-se aos principais vales associados às linhas de água 

atravessadas constituindo verdadeiros corredores ecológicos. Referem-se como corredores 

ecológicos a ribeira da Ameixoeira, os vales dos rios Arunca, Lis e Lena e os vales das 

ribeiras dos Milagres, Sirol, Carnide e Mogo e ainda os locais onde se identificaram habitats 

com estatuto de protecção (especialmente os prioritários) que se localizam no km 10+000 do 

sub-eixo 2.5.2 (vegetação ripícola em zona de viaduto – ribeira de Carnide), no km 17+000 

do sub-eixo 2.2.4 (vegetação ripícola em zona de viaduto – rio Lena) e no km 34+500 do 

sub-eixo 2.2.4 (vegetação ripícola em zona de viaduto – ribeira dos Frades). 

 

Incluem-se também as áreas que vierem a ser definidas na fase de projecto de execução 

como habitats de substituição. 

 

 

9.3.2.3 Técnicas e métodos de análise, equipamentos necessários 

 

Numa primeira fase serão recolhidos e analisados todos os elementos disponíveis sobre a 

flora, vegetação e habitats dos locais, nomeadamente no Estudo de Impacto Ambiental 

realizado. Para facilitar o trabalho de campo deverá ser elaborada uma ficha de 

caracterização tipo que incluíra no mínimo a seguinte informação: 

 

- Número da Ficha; 

- Data da Amostragem; 

- Técnico Responsável; 

- Localização da Amostragem; 

- Extracto da cartografia do projecto com marcação do local; 

- Fotografia do local da amostragem; 

- Características do local de amostragem; 

- Inventário Florístico; 

- Descrição do estado das fitocenoses. 
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A monitorização dos parâmetros acima referidos incluirá o registo fotográfico, a realização 

de inventários florísticos com áreas mínimas de 10 x 10 m e a possível recolha de 

exemplares para posterior identificação em laboratório. 

 

Nesta monitorização será seguido o método dos transectos lineares com definição de três 

transectos perpendiculares à linha de água em cada um dos pontos de amostragem. 

 

 

9.3.2.4 Relação entre factores ambientais a monitorizar e parâmetros 

caracterizadores da exploração do projecto 

 

O objectivo da monitorização nesta fase prende-se com a necessidade de avaliar a 

posteriori o impacte da existência da ferrovia (nomeadamente pelo efeito de sombra) na 

flora, vegetação e habitats das zonas de vale que não foram directamente afectadas pela 

construção. 

 

Inclui-se também a análise de sucesso da vegetação das áreas que vierem a ser definidas 

como habitats de substituição. 

 

 

9.3.2.5 Tipo de medidas de gestão ambiental a adoptar na sequência dos resultados 

dos programas de monitorização. 

 

Em função dos resultados obtidos, apenas se justificará a adopção de medidas, caso estes 

venham a detectar problemas com a evolução da vegetação. Deverão ser assim atribuídas 

medidas de compensação adequadas, como a eventual plantação de novas espécies. 

 

 

9.3.2.6 Periodicidade dos relatórios de monitorização e critérios para a decisão sobre 

a revisão do programa de monitorização 

 

Serão efectuadas campanhas de amostragem nos meses de Janeiro, Abril, Julho e Outubro 

durante dois anos após o inicio da exploração. 
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Se ao fim deste período, a vegetação se encontrar estabilizada em termos do seu 

crescimento, deverá ser cancelado o programa de monitorização. 

 

 

9.3.3 Fauna 
 

9.3.3.1 Parâmetros a monitorizar 

 

Os parâmetros a monitorizar nesta fase do projecto são: 

 

- Abundância/densidade da avifauna; 

- Diversidade e abundância de quirópteros; 

- Taxa de passagem de aves; 

 

A monitorização da mortalidade por colisão ou atropelamento apresenta fortes 

condicionantes ao nível do estado de conservação dos cadáveres e da sua detecção, na 

medida em que é totalmente inviável a circulação de técnicos ao longo da linha de caminho-

de-ferro, bem como o facto de as aves ao colidirem com o comboio em circulação a alta 

velocidade serem projectadas, certamente, a vários metros de distância. Tendo-se  

considero a monitorização deste parâmetro impraticável. 

 

 

9.3.3.2 Locais e frequência das amostragens 

 

Os locais e frequência das amostragens definidos para os parâmetros 

abundância/densidade da avifauna, diversidade e abundância de quirópteros e taxa de 

passagem de aves mantêm-se na fase de exploração. 

 

Os locais e frequência das amostragens da utilização das passagens hidráulicas e outras 

pela fauna terrestre encontram-se no Quadro 9.3.1. 
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Quadro 9.3.1 - Locais e frequência da monitorização da utilização das passagens hidráulicas e outras 

para a fauna terrestre 

Parâmetros Locais de Amostragem Frequência de Amostragem 

Utilização de 

passagens hidráulicas 

e outras pela fauna 

terrestre 

Paul do Archino; Vala do Archino; 

envolvente à Ribª da Ameixoeira; 

Parque Natural e Sítio Serras de 

Aire e Candeeiros; Turquel-

Carvalhal Sistema da Ribª do 

Mogo; Rio de Cós; Mata da 

Curvachia 

4 campanhas: Inverno (Dez.-

Fev.); Primavera (Mar.-Jun); 

Verão (Jul.-Ago.); Outono (Set.-

Nov.) 

3 a 5 réplicas por passagem 

 

 

9.3.3.3 Técnicas, métodos de análise e equipamentos necessários 

 

A determinação da utilização de passagens hidráulicas e outras pela fauna terrestre poderá 

ser efectuada com recurso à aplicação de pó de pedra e/ou à utilização de câmaras 

fotográficas automáticas (sensor de disparo pelo movimento) e posterior identificação das 

ocorrência. Serão alvo desta análise passagens hidráulicas, passagens inferiores, bem 

como as passagens para a fauna recomendadas no âmbito deste estudo. 

 

 

9.3.3.4 Relação entre os factores ambientais a monitorizar e parâmetros 

caracterizadores da exploração do projecto ou outros factores exógenos ao 

projecto, procurando identificar os principais indicadores ambientais desta 

fase do projecto 

 

Tendo sido efectuada a determinação quer da abundância/densidade avifaunística quer a 

diversidade e abundância de quirópteros em fase anterior ao início da fase de construção 

(que servirá de situação de referência) poderá comparar-se os valores obtidos na fase de 

construção com os da situação referência e discutir relativamente a eventuais diminuições 

da abundância ou presença de determinadas espécies com interesse conservacionista face 

à destruição dos biótopos e perturbação decorrente desta fase do projecto (efeito de 

exclusão). 

 

No que diz respeito à utilização das passagens, tende a ser expectável observar uma maior 

frequência de passagens de fauna terrestre em áreas onde os biótopos apresentam um 
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maior capacidade de suporte faunístico (como manchas arbóreas compostas por elementos 

predominantemente autóctones) ou biótopos inseridos em corredores ecológicos ou ainda 

em passagens que antecedam grandes extensões sem permeabilidade. 

 

A frequência de passagens por espécies traduzirá também a abundância relativa dessas 

espécies na área envolvente, bem como a tolerância das mesmas à presença de infra-

estruturas artificiais, à presença humana na envolvente e à perturbação gerada por estradas 

de grande tráfego. 

 

 

9.3.3.5 Tipo de medidas de gestão ambiental a adoptar na sequência dos resultados 

dos programas de monitorização 

 

O tipo de medidas de gestão a adoptar em função dos resultados do programa de 

monitorização poderão ser, de acordo com cada um dos parâmetros a monitorizar nesta 

fase do projecto: 

 

- Abundância/densidade da avifauna 

■ Recuperação de biótopos, ao nível da recuperação da estrutura e composição da 

vegetação como medida de compensação por um significativo decréscimo da 

abundância de determinadas espécies de interesse conservacionista; 

■ Colocação de ninhos artificiais noutras áreas de modo a compensar a perda de 

locais de nidificação. 

 

- Diversidade e abundância de quirópteros  

■ Adopção de medidas adicionais de compensação aquando da identificação de 

impactes negativos significativos não previstos ou incorrectamente avaliados, 

como por exemplo a adopção de medidas de compensação adicionais sobre 

outros abrigos e outras populações de quirópteros, no sentido de preservar e 

potenciar a sua conservação. 

 

- Utilização das passagens hidráulicas e outras pela fauna terrestre 

■ Melhoria das condições de encaminhamento da fauna para os vários pontos de 

passagem, por exemplo através da colocação de vegetação arbustiva de ligação 

aos biótopos envolventes. 
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■ Adopção de medidas de compensação com vista a potenciar as condições de 

suporte ecológico noutras áreas naturais. 

 

 

9.3.3.6 Periodicidade dos relatórios de monitorização e critérios para a decisão sobre 

a revisão do programa de monitorização na fase de construção 

 

Recomenda-se que os relatórios de monitorização tenham uma periodicidade anual durante 

os primeiros 5 anos da fase de exploração do projecto, adoptando-se posteriormente uma 

periodicidade bienal. 

 

Contempla-se a necessidade de proceder a alterações no programa de monitorização desta 

fase do projecto, quando ocorram alterações significativas nas condições ecológicas das 

espécies e biótopos a monitorizar (e não previstas no EIA). 

 

 

9.3.4 Ruído 
 

9.3.4.1 Parâmetros a monitorizar 

 

As campanhas de monitorização a realizar consistirão na determinação dos indicadores Lden 

e Ln, efectuada a partir dos indicadores Ld, Le e Ln, para verificação dos valores limite 

estabelecidos no Artigo 11º do Regulamento Geral do Ruído (RGR), aprovado pelo Decreto-

Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro.  

 

 

9.3.4.2 Locais e frequência das amostragens 

 

Durante a fase de exploração dever-se-á proceder à monitorização de todas as situações 

potencialmente expostas a ruído, em um ou mais pontos que se considerem 

representativos, com especial atenção aos receptores críticos. 

 

A primeira campanha para monitorização resultante do tráfego deverá ter lugar 

imediatamente antes do início da exploração para caracterização da Situação de 

Referência. 
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A segunda campanha deverá ter lugar nos primeiros três meses após o início da exploração. 

A definição das campanhas seguintes dependerá dos resultados obtidos e sua análise à luz 

da legislação vigente, propondo-se o cronograma do programa de monitorização indicado no 

Quadro 9.3.2. 

 
Quadro 9.3.2 - Cronograma do Programa de Monitorização (Fase de Exploração) 

Anos 
Actividades 0 a 3 

meses 
Entre o 1º 
e o 2º ano 

entre o 3º 
e ao 4º ano 

Entre o 6º 
e o 7º ano 

Monitorização directa nos locais sensíveis com e 

sem circulações 
x x x x 

M
on

ito
riz

aç
ão

 

Caracterização das circulações x x x x 

 

 

9.3.4.3 Técnicas e métodos de análise, equipamentos necessários 

 

Para esta fase, propõe-se uma monitorização directa, por amostragem no espaço e discreta 

no tempo. 

 

A duração do tempo de medição deverá ser estabelecida a partir do comportamento da 

fonte ou fontes de ruído tendo em conta o estabelecido nas recomendações do IA(1). Para a 

situação do tráfego ferroviário, que se caracteriza por emissões discretas, o tempo de 

medição do LAeq será em função da duração da influência de passagem da circulação no 

local. 

 

As medições, para caracterização dos níveis sonoros, deverão ser efectuadas tendo em 

conta a normalização: 

 

- Norma Portuguesa 1730-1: 1996 

(Descrição e medição do ruído ambiente 

Parte 1: Grandezas fundamentais e procedimentos); 
                                                      
(1) Directrizes para a Elaboração de Planos de Monitorização de Ruído de Infra-Estruturas de Transporte Rodoviárias e 

Ferroviárias, Instituto do Ambiente, Fevereiro 2003. 
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- Norma Portuguesa 1730-2: 1996 

(Descrição e medição do ruído ambiente 

Parte 2: Recolha de dados relevantes para o uso do solo); 

- Norma Portuguesa 1730-3: 1996 

(Descrição e medição do ruído ambiente 

Parte 3: Aplicação aos limites do ruído). 

 

Os meios necessários à realização do programa de monitorização desenvolvido nesta fase 

são os seguintes: 

 

- Sonómetro integrador de classe 1, em acordo com a NP 3496 de 1989, aprovado pelo 

Instituto Português da Qualidade e calibrado por Laboratório Primário de Acústica, para 

medição “in situ” dos níveis sonoros. 

- Termómetro, anemómetro e higrómetro calibrados por Laboratórios acreditados, para 

controlo das diferentes condições atmosféricas. 

 

 

9.3.4.4 Relação entre factores ambientais a monitorizar e parâmetros 

caracterizadores da exploração do projecto 

 

Os níveis sonoros do ruído são influenciados pelo tráfego ferroviário e suas características. 

 

 

9.3.4.5 Tipo de medidas de gestão ambiental a adoptar na sequência dos resultados 

dos programas de monitorização 

 

Caso se verifique que os resultados obtidos na monitorização não estão em conformidade 

com a legislação há que adoptar medidas de minimização. 
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9.3.4.6 Periodicidade dos relatórios de monitorização e critérios para a decisão sobre 

a revisão do programa de monitorização 

 

Os relatórios devem ser entregues até um mês após a realização das campanhas de 

monitorização e o programa deverá ser revisto em função dos resultados obtidos em cada 

campanha. 

 

 

9.3.5 Vibrações 
 

9.3.5.1 Parâmetros a monitorizar 

 

As campanhas de monitorização a realizar consistirão na caracterização, pelo menos, do 

parâmetro velocidade eficaz global de vibração, [vef]. 

 

 

9.3.5.2 Locais e frequência das amostragens 

 

Durante a fase de exploração dever-se-á proceder à monitorização de todas as situações 

potencialmente expostas a vibrações, em um ou mais pontos que se considerem 

representativos, com especial atenção aos receptores críticos. 

 

A primeira campanha para monitorização resultante do tráfego deverá ter lugar 

imediatamente antes do início da exploração para caracterização da situação de actual.  

 

A segunda campanha deverá ter lugar nos primeiros três meses após o início da exploração. 

A definição das campanhas seguintes dependerá dos resultados obtidos, propondo-se o 

cronograma do programa de monitorização indicado no Quadro 9.3.3. 
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Quadro 9.3.3 - Cronograma do Programa de Monitorização (Fase de exploração) 

Anos 
Actividades 0 a 3 

meses 
Entre o 1º 
e o 2º ano 

entre o 3º 
e ao 4º ano 

Entre o 6º 
e o 7º ano 

Monitorização directa nos locais sensíveis com e 

sem circulações 
x x x x 

M
on

ito
riz

aç
ão

 

Caracterização das circulações x x x x 

 
 

9.3.5.3 Técnicas e métodos de análise, equipamentos necessários 

 

Para esta fase, propõe-se uma monitorização directa, por amostragem no espaço e discreta 

no tempo. 

 

Relativamente às vibrações, o tempo de medição deverá corresponder à passagem dos 

comboios. 

 

As medições, deverão ser efectuadas tendo em conta a normalização portuguesa aplicável: 

 

- Norma Portuguesa 2074: 1983 

Avaliação da influência em construções de vibrações provocadas por explosões ou 

solicitações similares. 

 

Os meios necessários à realização do programa de monitorização são um acelerómetro e 

analisador espectral calibrados em laboratório adequado. 

 

 

9.3.5.4 Relação entre factores ambientais a monitorizar e parâmetros 

caracterizadores da exploração do projecto 

 

Os níveis de velocidade eficaz global de vibração [vef], são influenciados pelo tráfego 

ferroviário e suas características. 
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9.3.5.5 Tipo de medidas de gestão ambiental a adoptar na sequência dos resultados 

dos programas de monitorização 

 

Caso se verifique que os resultados obtidos na monitorização não estão em conformidade 

com os valores estabelecidos em bibliografia disponível, há que adoptar medidas de 

minimização. 

 

 

9.3.5.6 Periodicidade dos relatórios de monitorização e critérios para a decisão sobre 

a revisão do programa de monitorização 

 

Os relatórios devem ser entregues um mês após a realização das campanhas de 

monitorização e o programa deverá ser revisto em função dos resultados obtidos em cada 

campanha. 

 

 

9.3.6 Uso do Solo e Efeito Barreira 
 

A alteração do uso do solo nas áreas adjacentes à linha-férrea constitui uma das principais 

implicações da sua construção e exploração. Para além das alterações projectadas para os 

corredores nos quais a linha será implantada e na sua área de protecção, é previsível que 

venham a ocorrer alterações do uso do solo nas áreas envolventes, com carácter 

permanente ou de longa duração, decorrentes de impactes residuais ao nível do efeito de 

barreira ou da diminuição da qualidade de vida. 

 

 

9.3.6.1 Parâmetros a monitorizar 

 

Alteração de usos nas parcelas das propriedades atravessadas pela via e adjacentes. 

 

 

9.3.6.2 Locais das amostragens 

 

Propriedades atravessadas pela via e adjacentes. 
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9.3.6.3 Frequências das amostragens 

 

2º, 4º e 6º anos após início da exploração. 

 

 

9.3.6.4 Técnicas e métodos de análise ou registo de dados e equipamentos 

necessários 

 

Verificação de processos de licenciamento nas câmaras municipais. 

Análise de fotografia aérea. 

Visitas ao traçado. 

 

 

9.3.6.5 Relação entre factores ambientais e parâmetros do projecto 

 

- Localização da via e das passagens desniveladas. 

- Criação de novas acessibilidades. 

- Evolução dos instrumentos de gestão territorial. 

 

 

9.3.6.6 Métodos de tratamento dos dados 

 

Elaboração de relatório com a cartografia das alterações e a análise das correlações com a 

localização da via, das estações e das passagens desniveladas. 

 

 

9.3.6.7 Critérios de avaliação 

 

Influência da localização da via, das estações e das passagens desniveladas, do eventual 

aparecimento de novas acessibilidades e da evolução dos instrumentos de gestão territorial. 
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9.3.6.8 Tipo de medidas de gestão ambiental a adoptar 

 

- Alteração de passagens desniveladas. 

- Alteração de protecções acústicas e visuais. 

 

 

9.3.6.9 Periodicidade dos relatórios de monitorização 

 

Anual, nos anos de monitorização. Deve ser elaborado um relatório por cada campanha de 

monitorização a realizar, que será apresentado à Autoridade de AIA dois meses após a 

realização de cada campanha. 

 

 

9.3.6.10 Critérios de revisão 

 

Em função dos resultados obtidos. 

 

 

9.3.7 Utilização da Via-férrea 
 

Será na fase de exploração da linha-férrea de alta velocidade que são esperados os 

impactes positivos mais significativos, que serão directa ou indirectamente resultantes do 

sucesso da utilização da infra-estrutura face aos objectivos que o projecto se propõe 

alcançar e aos impactes esperados. 

 

 

9.3.7.1 Parâmetros a monitorizar 

 

Utilização da via-férrea por passageiros com origem e destino na área de estudo. 
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9.3.7.2 Locais das amostragens 

 

A linha de alta velocidade Lisboa-Porto e, em particular o troço Alenquer (Ota) – Pombal e a 

Estação de Leiria. 

 

 

9.3.7.3 Frequências das amostragens 

 

2º, 4º e 6º anos após início da exploração. 

 

 

9.3.7.4 Técnicas e métodos de análise ou registo de dados e equipamentos 

necessários 

 

- Análise da utilização do troço por passageiros com origem e destino na região, 

recorrendo-se para o efeito dos dados estatísticos próprios da exploração da via. 

- Inquérito a uma amostra de utilizadores do troço, para uma mais fina apreensão de 

razões e intenções de uso. 

 

 

9.3.7.5 Relação entre factores ambientais e parâmetros do projecto 

 

Tempos de percurso, horários e paragens efectuadas. 

 

 

9.3.7.6 Métodos de tratamento dos dados 

 

Comparação entre os momentos de amostragem e a situação inicial. 

 

 

9.3.7.7 Critérios de avaliação 

 

Comparação com os objectivos que justificaram o projecto. 
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9.3.7.8 Tipo de medidas de gestão ambiental a adoptar 

 

- Alteração de factores ligados à circulação ferroviária (horários, paragens, preços...). 

- Alteração de outros factores ligados ao funcionamento das estações. 

 

 

9.3.7.9 Periodicidade dos relatórios de monitorização 

 

Anual, nos anos de monitorização. Deve ser elaborado um relatório por cada campanha de 

monitorização a realizar, que será apresentado à Autoridade de AIA dois meses após a 

realização de cada campanha. 

 

 

9.3.7.10 Critérios de revisão 

 

Em função dos resultados obtidos. 
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10 LACUNAS TÉCNICAS OU DE CONHECIMENTO 
 

10.1 SOCIOECONOMIA 
 

Uma vez que parte substancial dos estudos de caracterização da situação actual se realizou 

com base em estudos socioeconómicos, estatísticas, interpretação de cartografia e 

fotografia aérea, o desfasamento temporal entre a produção destes documentos e a 

realização do estudo pode conduzir eventualmente ao surgimento de incorrecções 

decorrentes da desactualização dos dados. 

 

Esta possibilidade foi comprovada por diversas vezes ao longo dos trabalhos pela 

confrontação com informação actualizada fornecida pelas autarquias, por entidades 

responsáveis pela gestão de infra-estruturas, ou mesmo pela observação da situação actual 

através dos levantamentos de campo realizados. 

 

Não considerando os indicadores mais antigos utilizados para análises evolutivas ou de 

tendência, os dados menos recentes são os do Recenseamento Geral da Agricultura, 

datados de 1999, sendo todos os restantes de 2001 ou posteriores, o que se traduz num 

desfasamento máximo da informação apresentada de 8 anos. 

 

Na fase inicial do estudo foi solicitada diversa informação às autarquias, como estudos de 

caracterização socioeconómica ou dados relativos aos indicadores ambientais de cada 

concelho. Verificou-se que apenas algumas autarquias enviaram a informação solicitada, o 

que em alguns casos se justificou pela sua inexistência. Por outro lado, alguns dos dados 

recebidos foram produzidos com metodologias diferentes, tendo-se optado nesses casos 

por não os considerar em análises comparativas, mas apenas como complemento para a 

compreensão das estatísticas oficiais. 

 

Como foi referido na metodologia, os quadros em que são listadas as edificações, os 

equipamentos e as instalações de actividades económicas identificadas na proximidade da 

linha de alta velocidade resultam da análise da implantação dos traçados sobre cartas 

militares e ortofotomapas, complementada por observações no terreno, informações 

recolhidas junto das outras fontes de informação já referidas e informações presentes 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
 

 

 
LIGAÇÃO FERROVIÁRIA DE ALTA VELOCIDADE ENTRE LISBOA E PORTO. TROÇO ALENQUER / POMBAL – LOTE C1 

ESTUDO PRÉVIO – Volume 17 – Estudo de Impacte Ambiental – Relatório (Tomo 4/4) 
Doc N.º 02-EM-C00000000-00-RSTD001-0C – REVISÃO C – 30 de Março de 2007 

10.2 

noutros descritores ambientais, uma vez que seria incomportável, no âmbito deste estudo, o 

levantamento funcional exaustivo no terreno de uma área superior a 10.000 ha. 

 

Apesar deste levantamento permitir estimar, com razoável grau de fiabilidade decorrente da 

análise sistemática desenvolvida, o número de edificações, instalações industriais, 

armazéns e outras instalações que estejam claramente associadas a actividades 

económicas potencialmente afectados pela LAV, importa frisar que o exercício de foto-

interpretação tem limitações, designadamente, não permitir a distinção clara do número de 

pisos dos edifícios e não permitir a identificação inequívoca da função, ou funções 

desempenhadas pelos edifícios identificados. Considera-se, no entanto, que os valores 

apresentados são efectivamente representativos da realidade observada. 

 

 

10.2 ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 
 

No domínio do descritor ordenamento do território consideram-se as seguintes lacunas: 

 

- A análise do ordenamento do território relativa aos PDM suporta-se nas cartas dos 

instrumentos em vigor. Considerando que a sua elaboração é datada de meados dos 

anos noventa (com a excepção das Caldas da Rainha, mais recente), as mesmas 

encontram-se desactualizadas, pelo que os resultados da análise relativa à 

quantificação das classes de uso do solo, apresentada na caracterização da situação 

actual devem ser encarados com alguma margem de erro face aos valores obtidos. 

Tal situação poder-se-á observar, sobretudo, numa sub-estimação dos valores 

relativos aos espaços classificados como urbanizável e como industrial proposto, em 

virtude de poderem já estar ocupados por tecido urbano ou industrial existente, mas 

também em alterações para outras classes de ordenamento; 

 

- A grande maioria dos PDM encontra-se presentemente em fase de revisão e 

aprovação, mas a informação contida nas novas versões não pôde ser fornecida 

e/ou utilizada por não apresentar um carácter oficial. Em alguns casos, de acordo 

com as reuniões desenvolvidas pela equipa com as autarquias, há alterações 

relevantes na classificação do uso do solo; 
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- A informação em formato digital ou em formato raster disponibilizada pelas Câmaras 

Municipais relativa às Cartas de Ordenamento, quando devidamente tratada e 

uniformizada, resultou, em todos os casos, em problemas de quantificação nas áreas 

de transição entre concelhos (junção deficiente entre as cartas de dois concelhos 

contíguos, que acontece em todas as divisões administrativas municipais). 

Verificaram-se, assim, situações de sobreposição e/ou lacunas de informação nos 

limites concelhios, com dimensões, contudo, pouco significativas. Esta junção 

deficiente entre as cartas enunciadas é resultante de defeitos na produção das 

cartas digitais à escala 1:25.000 a partir das cartas analógicas; 

 

- A carta de ordenamento do PDM da Marinha Grande disponibilizada pela Câmara 

Municipal apresenta uma classe de ordenamento (Área Social) que não é 

identificada no respectivo Regulamento, nem na legenda da Carta, pelo que optou-se 

pela não inclusão nas quantificações apresentadas na caracterização da situação 

actual, devido à impossibilidade da sua classificação de acordo com a uniformização 

das classes de ocupação do solo, tal como metodologicamente descrito na mesma 

fase; 

 

- A informação em formato digital da Carta de Ordenamento do PDM de Alcobaça 

disponibilizada pela Câmara Municipal apresentou algumas lacunas, com vários 

espaços em branco, igualmente resultante de defeitos de produção da cartas digital 

à escala 1:25.000 a partir da carta analógica (Ordenamento). Contudo, no buffer de 

400 metros em estudo, esta situação é apenas verificada no sub-eixo 1.1.4, numa 

área de transição entre “espaço rural de transição” e “outro espaço agrícola” (classes 

do PDM), presumindo-se, portanto, que corresponderia a espaço agrícola 

(classificação de acordo com a metodologia adoptada e explanada na caracterização 

da situação actual). A área não foi, porém, contabilizada; 

 

- Também a informação em formato digital da Carta de Ordenamento do PDM de 

Pombal disponibilizada pela Câmara Municipal apresentou algumas lacunas, com 

vários espaços em branco, igualmente resultante de defeitos de produção das cartas 

digitais à escala 1:25.000 a partir das cartas analógicas (Ordenamento e 

Condicionantes). Neste caso, observou-se, no buffer de 400 metros, uma 

incompatibilização entre a Carta de Ordenamento e a Carta de Condicionantes, que 
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levou ao surgimento de algumas áreas não classificadas em nenhuma das cartas, 

com uma expressão, porém, pouco significativa; 

 

- No caso dos municípios que se encontram em processo de revisão do PDM, as 

principais alterações eventualmente propostas para a área dos corredores, de 

acordo com a informação transmitida nas reuniões com as autarquias, carecem de 

carácter oficial, pelo que a sua realização/concretização, independentemente da 

opção seleccionada para o transporte ferroviário de alta velocidade, não é garantida. 

 

 

10.3 PATRIMÓNIO CULTURAL 
 

Dado tratar-se de um Estudo Prévio, com numerosas alternativas apenas se realizaram 

prospecções sistemáticas nos troços sem alternativas de traçado. Mesmo nesses troços 

verificaram-se situações de má visibilidade do terreno ou de dificuldades de acesso que 

reduziram a informação sobre potenciais sítios arqueológicos.  

 

 

10.4 GESTÃO DE RESÍDUOS 
 

A aplicação plena da abordagem metodológica adoptada para a avaliação de impactes do 

projecto na gestão de resíduos foi limitada pela ausência de estimativas da produção de 

resíduos (com excepção das terras sobrantes) durante a construção e exploração do 

projecto e pela não definição das datas previstas para a realização das acções geradoras de 

resíduos. A conjugação destas lacunas de informação inviabilizou qualquer possibilidade de 

determinação da capacidade e disponibilidade dos sistemas/operadores de gestão para 

garantirem a gestão adequada dos resíduos gerados e, consequentemente, uma avaliação 

quantitativa dos impactes gerados pelo projecto na gestão de resíduos. 

 

 

10.5 CONCLUSÕES 
 

As lacunas indicadas não põem em causa as conclusões do EIA, nomeadamente a análise 

comparativa de alternativas. Na fase de projecto será possível colmatar as lacunas mais 

relevantes, por exemplo através da prospecções arqueológicas sistemáticas do traçado 

seleccionado.
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11 CONCLUSÕES 
 

Os projectos de "vias para o tráfego ferroviário de longo curso" estão sujeitos ao 

procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), de acordo com o Decreto-Lei nº 

69/2000, de 3 de Maio, com a redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei nº 197/2005, de 8 

de Novembro, que transpõe para o direito nacional a Directiva 85/337/CEE.  

 

De acordo com o referido diploma, a AIA “é um instrumento de carácter preventivo da 

política do ambiente, sustentado na realização de estudos e consultas, com efectiva 

participação pública e análise de possíveis alternativas, que tem por objecto a recolha de 

informação, identificação e previsão dos efeitos ambientais de determinados projectos, bem 

como a proposta de medidas que evitem, minimizem ou compensem esses efeitos, tendo 

em vista uma decisão sobre a viabilidade de execução de tais projectos”. A AIA constitui-se, 

assim, como um instrumento de apoio à decisão relativa a projectos, promovendo a 

participação pública no processo de decisão e contribuindo para a transparência desse 

processo. 

 

A AIA deve decorrer, sempre que possível, na fase de Estudo Prévio, quando as opções 

ainda estão em aberto e é possível influenciar uma futura decisão sobre alternativas. A 

legislação prevê que o promotor de um projecto elabore, sob a sua responsabilidade, um 

documento que inclua informações sobre o projecto e as alternativas consideradas, o estado 

do ambiente potencialmente afectado, os efeitos (impactes) do projecto e as medidas 

adoptadas para prevenir ou minimizar os principais impactes negativos. Esse documento 

tem a designação de Estudo de Impacte Ambiental (EIA). 
 

Quando a AIA decorre em fase de Estudo Prévio, o Projecto de Execução é posteriormente 

submetido a Pós-Avaliação, acompanhado de um documento designado como RECAPE - 
Relatório de Conformidade Ambiental do Projecto de Execução. 

 

A avaliação dos impactes de níveis mais estratégicos de decisão não se enquadra no 

âmbito da AIA, devendo ser objecto de Avaliação Ambiental Estratégica (AAE), processo 

que contudo ainda não se encontra transposto para o direito nacional. O quadro seguinte 

esquematiza os vários níveis de decisão relativos à alta velocidade ferroviária: 
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Decisão a 

tomar 
Questões a responder 

Instrumento de 
planeamento 

Instrumento de 
Avaliação Ambiental 

Vamos ou 

não fazer? 

Portugal necessita do comboio de alta 

velocidade? 
Política 

Onde? 

Que ligações vão ser adoptadas? Quais as 

cidades servidas por estações? Passageiros 

e/ou mercadorias? 

Plano / Estudo de 

Viabilidade 

AAE 

Que 

traçados? 

Que corredores vão ser adoptados? Que 

soluções técnicas? Como evitar pontos 

críticos? 

Estudo Prévio 
AIA em fase de Estudo 

Prévio (EIA) 

Como fazer? 

Quais as soluções de pormenor? Qual a 

localização e o dimensionamento das 

medidas de minimização? 

Projecto de 

Execução 

Pós-Avaliação 

(RECAPE) 

 

As decisões sobre a rede ferroviária de alta velocidade internacional, foram acordadas entre 

os Governos de Portugal e de Espanha na Cimeira Ibérica da Figueira da Foz, realizada a 8 

e 9 de Novembro de 2003.  Essas decisões foram confirmadas na Cimeira Ibérica de Évora, 

realizada em Novembro de 2005. A Resolução do Conselho de Ministros nº 83/2004, de 

26 de Junho, aprovou o desenvolvimento das infra-estruturas que integram a rede 
ferroviária de alta velocidade. Nestas infra-estruturas inclui-se a Linha Lisboa-Porto "como 

linha especialmente construída para a alta velocidade, com estações intermédias em Leiria, 

Coimbra e Aveiro". Foi ainda decidido pelo Governo que a ligação de alta velocidade entre 

Lisboa e Porto se destina apenas a passageiros. 

 

O presente EIA debruçou-se sobre o Estudo Prévio do Troço Alenquer-Pombal da Ligação 

Ferroviária de Alta Velocidade entre Lisboa e Porto, designado por Lote C1. Este troço 

ocupa uma posição intermédia na ligação Lisboa-Porto. A norte, liga-se ao Troço Soure-

Mealhada (Lote B). A sul, liga-se ao Lote da Ota, pequeno troço que promove a articulação 

com o projecto do Novo Aeroporto de Lisboa e que faz a interface com o troço subsequente, 

Troço Lisboa - Ota, Lote D, que define as soluções de entrada em Lisboa pela margem 

Norte do Tejo. 

 

Como é característico da fase de Estudo Prévio, foram consideradas alternativas de traçado. 

Os traçados alternativos foram organizados em eixos, subdivididos, quando necessário, em 

sub-eixos. A delimitação dos eixos e sub-eixos foi feita a partir dos pontos de intersecção 

dos vários traçados possíveis. 
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A existência de uma zona comum a todos os traçados, localizada na zona da Benedita e 

Évora de Alcobaça a poente da Serra dos Candeeiros, permitiu considerar dois sub-troços, 

Sub-troços Sul (S) e Norte (N), com seis alternativas em cada sub-troço.  

 

Na Zona de Ligação entre os sub-troços Sul e Norte foram estudadas soluções de 

traçado que asseguram a interligação entre quaisquer das soluções alternativas do sub-

troço S e do sub-troço N. 

 

A combinação de alternativas possível é, pois, de 36: (6 alternativas do sub-troço Sul) x (6 

alternativas do sub-troço Norte). Estas combinações foram designadas pelos códigos CSN1 

a CSN36. 

 

Os traçados analisados no Lote C1 permitem assegurar a continuidade e a ligação ao lote 

anterior na zona da Ota e ao lote seguinte (Lote B), a norte.  

 

Por impacte entende-se uma alteração, num determinado instante e num determinado local, 

de um factor ambiental (biofísico, social ou económico)  relativamente ao que aconteceria, 

nesse mesmo instante e nesse mesmo local, caso o projecto não se concretizasse. Os 

impactes podem ser positivos ou negativos. 

 

As actividades causadoras de impactes têm lugar em duas fases bem distintas: a fase de 

construção e a fase de exploração. Na fase de construção as principais acções causadoras 

de impactes são a desmatação, as escavações e os aterros, a abertura de túneis, a 

construção de obras de arte, a colocação do balastro, do carril e dos restantes 

equipamentos e a vedação da via bem como a movimentação dos correspondentes 

materiais; na fase de exploração, os impactes são originados pela circulação das 

composições e pela existência física de uma infra-estrutura linear. 

 

A construção de uma via com as características necessárias à circulação de comboios de 

alta velocidade, com fortes constrangimentos técnicos quer em planta quer em perfil, 

apresenta, potencialmente, um conjunto de impactes negativos sobre o território 

atravessado, nomeadamente: alterações do relevo existente por escavação ou aterro, 

ocupação de uma faixa de largura variável (raramente acima de 80 m) com potencial 

inibição de outros usos e interferindo com actividades, edifícios e outras infra-estruturas 
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existentes e constituindo uma barreira física, ecológica e visual. Poderá também provocar, 

pontualmente, alterações na hidrologia e na hidrogeologia. É, ainda, provável a ocorrência 

de impactes em elementos e sítios do património cultural e geológico. 

 

Estas situações foram, dentro do possível, acauteladas desde o início do desenvolvimento 

do Estudo Prévio e do Estudo de Impacte Ambiental, pela integração das preocupações 

ambientais na cadeia de decisão de selecção de soluções de projecto e de traçado que 

minimizem os impactes negativos: os valores ambientais foram permanentemente tidos em 

conta como condicionantes ao projecto. Na prática, esta orientação  consubstanciou-se  

numa grande interacção entre as equipas de projecto e as equipas de acompanhamento 

ambiental.  

 

O projecto contempla ainda um conjunto de medidas minimizadoras dos impactes negativos 

quer na fase de construção quer na fase de exploração. Destacam-se os restabelecimentos 

viários, as passagens para a fauna, as barreiras acústicas, os dispositivos de redução das 

vibrações, os trabalhos arqueológicos de prospecção e salvaguarda, os arranjos 

paisagísticos dos taludes de aterro e de escavação e das bocas dos túneis. 

 

Os principais impactes positivos na fase de construção são de natureza socioeconómica: 

crescimento da economia nacional e criação de postos de trabalho. A nível local, a obra tem 

reflexos no comércio e serviços, estimulados pelo acréscimo de procura. Estes impactes 

são, naturalmente, temporários. 

 

Na fase de exploração, o projecto da rede ferroviária de alta velocidade apresenta um 

conjunto de impactes positivos, globais, relacionados com a transferência de passageiros 

para a ferrovia de modos de transporte mais poluentes (automóvel, avião) ou com maior 

sinistralidade (automóvel). Assim, será expectável quer a redução da sinistralidade nos 

principais eixos rodoviários nacionais, quer a melhoria da qualidade do ambiente (poluição 

atmosférica) das zonas envolventes das principais infra-estruturas rodoviárias e 

aeroportuárias, constituindo assim uma contribuição válida para o cumprimento dos 

objectivos de redução de gases com efeito de estufa (GEE).  

 

A diminuição do tempo de percurso no eixo Lisboa-Porto representa um impacte sócio-

económico com repercussões a nível nacional. O controlo da barreira da distância promove 

dinâmicas de maior coesão social, económica e territorial diminuindo as diferenças 
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existentes na mobilidade das pessoas, quando consideradas as suas zonas de vivência, e 

favorecendo a criação de bolsas de proximidade em termos sociais e económicos. 

 

Ainda como impacte positivo, mas a uma escala regional, merece referência a nova 

acessibilidade ferroviária do sistema urbano centrado em Leiria e que inclui Marinha 

Grande e Ourém. A ligação ferroviária de alta velocidade contribuirá para consolidar uma 

das apostas estratégicas deste eixo urbano, que é o do reforço e qualificação dos serviços 

às empresas, acompanhando o desenvolvimento tecnológico que os principais sectores 

industriais têm registado. Esta potencialidade é particularmente reforçada pela alternativa de 

traçado mais a poente, com a localização da estação de Leria entre Leiria e Marinha 

Grande, que permite uma ligação intermodal entre a rede de alta velocidade e a rede 

ferroviária existente. 

 

Os corredores alternativos considerados no Estudo Prévio resultaram de um processo de 

sucessivas aproximações aos traçados que optimizassem a manutenção das características 

técnicas adequadas aos objectivos do projecto, a minimização dos custos e a minimização 

dos impactes ambientais. Este processo baseou-se nos corredores definidos no Estudo de 

Viabilidade Técnica, foi desenvolvido no âmbito da Nota Técnica de Selecção de Corredores 

e ao longo do próprio Estudo Prévio. Este processo, que incluiu o contacto com as entidades 

da Administração Pública com competências no território atravessado, salientando-se as 

Câmaras Municipais e as entidades concessionárias de serviços públicos da área, permitiu 

que nenhum dos corredores analisados apresentasse impactes negativos tão significativos e 

não minimizáveis que o tornassem, na prática, inviável. 

 

Esta viabilidade ambiental não significa, contudo, que não existam importantes diferenças 

entre os impactes associados a cada corredor.  

 

O EIA procedeu a uma comparação ambiental das várias alternativas de traçado dos vários 

sub-troços, já considerando a concretização de medidas minimizadoras dos impactes. Para 

o efeito foram considerados, para cada factor ambiental, diversos critérios. Este exercício 

encerra alguma subjectividade, quer pela selecção dos critérios, quer pela ponderação que 

lhes foi atribuída. Representa, no entanto, um contributo para a decisão sobre as 

alternativas a seleccionar. 
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De acordo com a metodologia adoptada, as alternativas mais favoráveis são as seguintes, 

por ordem de preferência: 

 

- Sub-troço Sul: SE, seguida por SC; 

- Sub-troço Norte: NB, seguida por NA e NE. 

 

Por outro lado, as alternativas mais desfavoráveis são as seguintes: 

 

- Sub-troço Sul: SD; 

- Sub-troço Norte: NC e ND. 

 

De acordo com a mesma metodologia, as alternativas na zona de ligação entre os sub-
troços Sul e Norte com menor impacte são LD, seguida por LA e LE e as que têm maior 

impacte são LB e LF. 

 

Resulta, assim, que as conjugações das alternativas mais favoráveis, ilustradas na 

Figura 8.3.1 e no Desenho 22.1, são as seguintes: 

 

- SE + LE + NB (CSN11); 

- SE + LE + NA (CSN5); 

- SC + LA + NB (CSN9); 

- SC + LA + NA (CSN3). 

 

Em termos locais apresentam-se nos Desenhos 20 e 21 (Cartas síntese de impactes) as 

zonas com impactes de maior significado. 

 

Salienta-se ainda que, numa fase de maior desenvolvimento do projecto, de maior detalhe 

(Projecto de Execução),  as soluções podem e devem ser  optimizadas, acautelando e 

minimizando os impactes identificados, nomeadamente no que se refere a pequenos acertos 

de traçado em planta, optimização do perfil longitudinal dos traçados, assim como,  na 

definição das soluções das obras do ponto de vista conceptual e de construção. 
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12 GLOSSÁRIO 
 

Anos Horizonte do Projecto - Metas temporais definidas para a avaliação dos efeitos do 

projecto no ambiente, nomeadamente os anos de 2010 (Ano inicial), 2015 (Ano intermédio), 

e 2025 (Ano horizonte de projecto). 

 

Avaliação de Impactes - Comparação da projecção do ambiente no tempo admitindo a 

execução do projecto, com a opção zero, resultando na identificação, caracterização (de 

forma qualitativa e sempre que possível quantitativa) dos desvios significativos do ambiente, 

bem como a sua classificação perante critérios, clara e explicitamente, definidos. 

 

Declaração de Impacte Ambiental (DIA) - Decisão emitida no âmbito da AIA sobre a 

viabilidade de execução dos projectos sujeitos ao regime previsto na legislação em vigor; 

este documento traduz o despacho da tutela do ambiente em relação à primeira fase do 

processo de AIA, nos casos de projectos avaliados em fase de Estudo Prévio ou Ante-

Projecto, ou à fase única do processo de AIA nos casos de projectos avaliados em fase de 

Projecto de Execução. 

 

Estudo de Impacte Ambiental (EIA) - Documento que serve de base à primeira fase do 

processo de AIA nos casos de projectos avaliados em fase de EP, ou à fase única do 

processo de AIA nos casos de projectos avaliados em fase de Projecto de Execução. O 

EIA23 contém uma descrição sumária do projecto, a identificação e avaliação dos impactes 

prováveis, positivos e negativos, que a realização do projecto poderá ter no ambiente, a 

evolução previsível da situação de facto sem a realização do projecto, as medidas de gestão 

ambiental destinadas a evitar, minimizar ou compensar os impactes negativos esperados e 

um resumo não técnico destas informações.  

 

Estudo Prévio (EP) - Fase de desenvolvimento do projecto sobre a qual incidirá a Avaliação 

de Impacte Ambiental e que permite uma avaliação técnica económica e ambiental de 

corredores alternativos para os traçados da via. 

 

                                                      
23 Definição do Decreto-Lei nº 69/2000, de 3 de Maio 
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Impacte - Variação de um determinado parâmetro ambiental (biofísico, socioeconómico, 

cultural), num determinado instante t, entre o valor previsível desse parâmetro com projecto 

e sem projecto. 

 

Impacte Cumulativo - Impacte, directo ou indirecto, do projecto ao qual se adicionam outros 

impactes, directos ou indirectos, de outros projectos ou acções (passados, existentes ou 

razoavelmente previsíveis no futuro). 

 

Impacte Directo - Impacte resultante de acções do projecto, através de uma relação causa-

efeito simples. 

 

Impacte Indirecto - Impacte resultante de efeitos do projecto e não directamente resultante 

de acções do projecto, podendo regra geral estabelecer-se uma cadeia de causas-efeitos 

iniciada num impacte directo. 

 

Impacte Residual - O impacte remanescente após a aplicação de medidas, por comparação 

com o impacte sem essas mesmas medidas. 

 

Medida de Compensação - Acção destinada a compensar impactes negativos não 

minimizáveis. 

 

Medida de Minimização - Acção destinada a diminuir ou anular os efeitos negativos sobre o 

ambiente resultante da implementação do projecto e sua exploração (o cumprimento de 

requisitos legais não se afigura como elegível enquanto medida de minimização, 

constituindo-se como medidas de minimização as estratégias definidas para alcançar esses 

objectivos legalmente regulamentados). 

 

Medida de Potenciação - Acção destinada a maximizar os efeitos positivos sobre o ambiente 

resultante da implementação do projecto e sua exploração. 

 

Opção Zero - Projecção do estado actual do ambiente no tempo (até ao ano horizonte de 

projecto), caso se admitisse a não implementação do projecto. 

 

Plano de Monitorização - Plano destinado a acompanhar a evolução de um determinado 

descritor durante a execução/exploração do projecto, cuja avaliação prévia no EIA não tenha 
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permitido, por razões técnicas ou de conhecimento científico, determinar o modo como este 

irá evoluir no tempo e/ou que por força dessa incerteza, não permita concluir de forma clara 

pela observância de determinados limiares ou requisitos legais. O plano deverá incluir, para 

além das directrizes de monitorização necessárias, as correspondentes medidas a adoptar 

em função dos possíveis cenários. 

 

Processo de Avaliação de Impacte Ambiental (processo AIA ou AIA) - Procedimento ou 

conjunto de procedimentos administrativos prévios à execução dos projectos, vertidos na 

legislação em vigor sobre esta matéria. 

 

Projecto - Conjunto das acções de construção e exploração da Linha de Alta Velocidade. 

 

Projectos ou Acções Passados - Projectos já desactivados ou acções que já tenham 

cessado. 

 

Projectos Associados - Projectos autónomos, necessários ao funcionamento pleno do 

projecto ferroviário de alta velocidade (ex: Troços/Lotes/Eixo da ferrovia, restabelecimentos, 

sub-estações, obras de arte, parques de manutenção, cais de embarque, etc.). 

 

Projectos Complementares ou Subsidiários - Projectos autónomos que complementam o 

projecto da rede ferroviária de alta velocidade, embora a sua não execução  não 

comprometem o funcionamento da ferrovia (ex: Estações, Rede eléctrica Nacional, acessos 

a estações, interfaces modais, parques de estacionamento, projectos de desenvolvimento 

urbano). 

 

Recurso - Componente ou factor ambiental potencialmente afectado pelo projecto (por ex. 

uma espécie ou uma população animal ou vegetal, o respectivo habitat, um tipo de 

paisagem, a qualidade da água, o desenvolvimento turístico). 

 

Relatório de Conformidade Ambiental do Projecto de Execução (RECAPE) - Fase do 

procedimento de AIA, prévia à execução do projecto e subsequente à primeira fase do 

processo de AIA, no caso de projectos avaliados em fase de Estudo Prévio. Tem por 

objectivo verificar a conformidade do Projecto de Execução com a DIA, efectuar uma 

avaliação de impactes detalhada para a solução escolhida, pormenorizar as medidas 

propostas na DIA, especificar os requisitos para a gestão ambiental em obra e preparar a 
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informação necessária para instruir os demais processos administrativos de licenciamento 

ambiental. 

 

Situação de Referência (ou Estado Actual do Ambiente) - Identificação e análise das 

características ambientais registadas no momento da elaboração do estudo e, 

consequentemente, sem a influência dos efeitos do projecto em concreto. 

 

Outros projectos ou Acções - Projectos ou acções, independentes do projecto em análise, 

passados, existentes ou razoavelmente previsíveis no futuro que possam afectar um 

recurso, ele próprio afectado de forma significativa pela construção e exploração do 

presente projecto. 
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