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O ESTUDO DE IMPACTE 
AMBIENTAL 
 

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 (alterado pelo Decreto-Lei nº 197/2005, 

de 8 de Novembro, que o republica), que 

transpõe para o direito nacional a Directiva 

85/337/CEE.  

 

De acordo com o Decreto-Lei nº 69/2000, 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, as 

consequências (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), 

instrumento ainda não transposto para o 

direito nacional. O quadro seguinte 

esquematiza os vários níveis de decisão 

relativos à alta velocidade ferroviária. 

 

 

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 

em 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  

Quadro 1 — Níveis de decisão relativos à alta velocidade ferroviária 

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) 
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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. 

 

Para o desenvolvimento do projecto de alta 

velocidade foi constituída uma empresa 

específica: RAVE — Rede Ferroviária de Alta 

Velocidade, S.A. A RAVE tem vindo a promover 

a elaboração dos estudos prévios dos vários 

troços da rede aprovada e os respectivos 

estudos de impacte ambiental. No caso do 

Troço Alenquer (Ota) — Pombal da Ligação 

Ferroviária de Alta Velocidade entre Lisboa e 

Porto, a RAVE adjudicou a elaboração do 

Estudo Prévio ao consórcio VIAPONTE/CENOR, 

que subcontratou à empresa ECOSSISTEMA a 

elaboração do respectivo EIA.  

 

O EIA foi elaborado entre Julho de 2004 e 

Julho de 2006. Uma primeira versão do EIA foi 

submetida a AIA em Setembro de 2006. A 

Comissão de Avaliação (CA) nomeada para esse 

procedimento de AIA considerou que um 

estudo de uma infra-estrutura deste tipo 

deveria ter pontos fixos no início e no fim. Esta 

posição, conjugada com decisões relacionadas 

com o projecto do Novo Aeroporto de Lisboa na 

Ota, levou a  RAVE a abandonar alguns dos 

eixos e sub-eixos. No fim de Março de 2007, a 

RAVE solicitou o encerramento do 

procedimento de AIA iniciado em Setembro de 

2006, tendo entregue uma versão reformulada 

do EIA no dia 2 de Abril de 2007. 

Posteriormente a CA solicitou elementos 

adicionais que viriam a ser entregues em Julho 

de 2007. A decisão de submeter a AIA o Estudo 

Prévio do Troço Alenquer (Ota) - Pombal (Lote 

C1) antes de outros lotes, deveu-se apenas aos 

condicionalismos do progresso dos estudos dos 

vários lotes. 

 

O presente documento constitui o Resumo Não 

Técnico (RNT) do EIA, em fase de Estudo 

Prévio, relativo ao Troço Alenquer (Ota) — 

Pombal da Ligação Ferroviária de Alta 

Velocidade entre Lisboa e Porto. O RNT 

constitui um dos documentos do EIA e destina-

se a transmitir, de uma forma simples e 

resumida, as principais informações constantes 

do EIA, sendo um elemento importante na fase 

da consulta pública que decorrerá no âmbito 

do procedimento de AIA. 

 

O EIA completo pode ser consultado, durante o 

período de consulta pública, na Agência 

Portuguesa do Ambiente (APA), na Comissão de 

Coordenação e Desenvolvimento Regional de 

Lisboa e Vale do Tejo, na Comissão de 

Coordenação e Desenvolvimento Regional do 

Centro e nas câmaras municipais dos concelhos 

atravessados; o RNT pode ser consultado na 

página de Internet da APA (www.iambiente.pt) 

e estará disponível, no mesmo período, nas 

juntas de freguesia. 

 

O PROJECTO DE ALTA 
VELOCIDADE 
FERROVIÁRIA 
 

A rede ferroviária de alta velocidade tem como 

objectivos: 

 

- Reforçar as relações entre Portugal e 

Espanha e em especial entre as regiões 

próximas dos dois países, contribuindo 

ainda para a promoção de um 

desenvolvimento harmonioso do conjunto 

da Comunidade, no sentido de reforçar a 

sua coesão económica e social; 

- Assegurar a interoperabilidade das redes 

ferroviárias europeias; 

- Reforçar a estruturação do Eixo Atlântico e 

das respectivas relações internas e 

externas, com a Europa e, em especial, 

com Espanha, em torno dos mais 

importantes pólos de desenvolvimento 

nacional; 
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Rede AV 2005 
Rede Convencional
2000 

Rede Europeia de Alta Velocidade 

Rede Ibérica de Alta Velocidade 
Fonte: Cimeira Ibérica  de 2003 
Figueira da Ffoz 

Vermelho: passageiros
Amarelo: mercadorias 

- Facilitar a mobilidade, potenciando novas 

oportunidades de atracção de 

investimentos; 

- Melhorar a sustentabilidade do sistema de 

transportes através da oferta de um 

transporte ferroviário de qualidade e 

competitivo face às alternativas aérea e 

rodoviária e com menores impactes 

energéticos e de emissões atmosféricas; 

- Promover a intermodalidade através de 

uma maior e melhor articulação com os 

restantes sistemas de transporte, em 

particular com as plataformas 

aeroportuárias. 

 

A nível europeu, o Projecto Nacional da Rede 

Ferroviária de Alta Velocidade integra-se nas 

Redes Transeuropeias de Transportes (RTE-T) 

definidas na Decisão nº 1692/CE do Parlamento 

Europeu e nas orientações do Conselho para o 

seu desenvolvimento. A RTE-T materializa um 

programa de construção, modernização e 

interconexão das principais infra-estruturas de 

transportes europeias tendo em vista o 

desenvolvimento do mercado único, reforçando 

a competitividade económica e a coesão social 

no espaço europeu. Prevê-se que, em 2020, a 

RTE-T terá uma extensão total de 94.000 km 

de ferrovia, incluindo cerca de 20.000 km de 

linhas de Alta Velocidade.  

 

O Estudo de Avaliação Ambiental Estratégica 

promovido pela RAVE (Outubro de 2003), e que 

serviu de base à Cimeira Ibérica de 2003 

concluiu pela ocorrência dos seguintes efeitos 

positivos: 

 

- diminuição da sinistralidade rodoviária; 

- redução das emissões de gases com efeito 

de estufa, que contribuem para o 

fenómeno das alterações climáticas; 

- melhoria da qualidade do ar. 

 

Estes efeitos positivos devem-se, sobretudo, à 

transferência de passageiros do modo 

rodoviário para o modo ferroviário. 

 

 

 

Os principais efeitos negativos, identificados 

nesse estudo, dizem respeito ao ruído, à 

fragmentação do território e à afectação da 

biodiversidade. Ao nível da dinâmica urbana e 

territorial prevê-se um conjunto de alterações, 

positivas e/ou negativas, cuja dimensão 

dependerá das soluções a adoptar. 
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A LINHA 
LISBOA-PORTO 
 

A Resolução do Conselho de Ministros nº 

83/2004 aprovou a Linha Lisboa–Porto como  

parte da Rede Ferroviária de Alta Velocidade. 

As estações intermédias previstas para esta 

linha, naquela Resolução do Conselho de 

Ministros são Leiria, Coimbra e Aveiro. A 

configuração da rede global e em particular do 

eixo Lisboa-Porto teve por base as seguintes 

considerações e preocupações: 

 

- Portugal é, em termos económicos e 

demográficos, um País bipolar, centrado à 

volta do Porto e de Lisboa, sendo as 

respectivas Áreas Metropolitanas, as 

únicas que podem decisivamente 

determinar o traçado e viabilizar uma 

nova rede de comboios de alta velocidade. 

- As características do tráfego gerado nas 

Áreas Metropolitanas (AM) do Porto e de 

Lisboa são estruturalmente distintas, mas 

igualmente relevantes como factores de 

desenvolvimento do País. 

- Mais de 2/3 da população portuguesa (e 

das actividades económicas) localiza-se na 

faixa litoral entre as AM de Lisboa e Porto, 

justificando que, o Eixo Lisboa – Porto de 

alta velocidade também sirva algumas das 

principais cidades de média dimensão 

(Coimbra, Aveiro, Leiria). 

 

A Linha Lisboa–Porto foi dividida em lotes, 

cada um dos quais objecto de Estudo Prévio e 

respectivo EIA: 

 

- Lote A: Aveiro — Vila Nova de Gaia; 

- Lote B: Soure — Mealhada; 

- Lote C1: Alenquer (Ota) — Pombal; 

- Lote D: Lisboa — Alenquer (Ota); 

- Lote E: Vila Nova de Gaia — Aeroporto 

Francisco de Sá Carneiro. 

 

Os efeitos da entrada em funcionamento da 

linha de alta velocidade, entre Lisboa e Porto 

sobre a sinistralidade, socioeconomia (em 

termos de poupança de tempo) e de emissões 

de poluentes atmosféricos, foram avaliados 

(VTM Consultores, 2005). A previsão é de que 

exista, no ano de 2030, um tráfego na Linha de 

Alta Velocidade Lisboa–Porto de cerca de 11,7 

milhões de passageiros (e de 85,7 milhões em 

transporte rodoviário individual, 3,6 milhões 

em transporte rodoviário colectivo, 0,2 milhões 

em transporte aéreo e 1,7 milhões em 

transporte ferroviário convencional). As 

perspectivas são de uma transferência de 

passageiros da rodovia para a alta velocidade 

de 3,5 milhões de passageiros, no primeiro ano 

de exploração, e de 4,7milhões no décimo ano. 

No que diz respeito ao tráfego aéreo estima-se 

que se reduza de cerca de 56%, transferindo 

para a alta velocidade 140 mil passageiros no 

primeiro ano e 190 mil no décimo. Para o ano 

de 2030, prevêem-se os seguintes resultados 

(anuais) para a totalidade da Linha Lisboa–

Porto: 

 

- uma redução de sinistralidade rodoviária 

traduzida em menos 73 a 94 acidentes, 

com menos 4 a 6 mortos, 94 a 122 feridos 

graves e 14 a 18 feridos ligeiros; 

- um benefício em tempo de 16,68 milhões 

de horas; 

- uma redução de 85 mil toneladas de 

emissões de CO2. 

 

O número diário de comboios previsto para o 

horizonte de projecto (2025) é de 64, em 

ambos os sentidos. Em 2040 o tráfego de 

comboios será idêntico ao de 2025 prevendo-se  

uma taxa de ocupação superior. 

 

Foi admitida uma velocidade máxima de 300 

km/h. Esta velocidade máxima só será atingida 

pontualmente ao longo do trajecto Lisboa-

Porto, sendo as velocidades médias para os 

serviços directos e com paragens de cerca de 

240 km/h e 180 km/h, respectivamente. 
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O projecto da ligação Lisboa–Porto apresenta 

uma via dupla, com uma plataforma de 

largura igual a 14 metros. 

 

O PROJECTO DO 
TROÇO ALENQUER 
(OTA) — POMBAL 
 

O troço Alenquer (Ota) — Pombal da Ligação 

Ferroviária de Alta Velocidade Lisboa-Porto 

apresentará uma extensão de cerca de 110 km, 

atravessando onze concelhos das Regiões de 

Lisboa e Vale do Tejo e Centro (Figura 1, 

Quadro 2). 

 

Este troço liga-se, a sul, 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. 

A norte, o Lote C1 liga-se ao Lote B (Soure-

Mealhada). 

 

A RAVE promoveu a realização de um Estudo 

de Viabilidade Técnica (EVT) para a ligação 

Lisboa–Porto. O Estudo Prévio baseou-se nos 

corredores estudados no EVT, embora com 

abandono e modificação de alguns corredores e 

criação de novos. 

 

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. 

 

O troço em estudo foi subdividido em dois sub-

troços: subtroço Sul (S) e subtroço Norte 

(N); da combinação dos diversos eixos e 

sub-eixos resultaram, para cada um dos sub-

troços, seis alternativas. 

 

Na Zona de Ligação entre os Sub-troços Sul e 

Norte foram estudadas seis soluções de 

traçado, que asseguram a interligação entre 

quaisquer das soluções alternativas daqueles 

sub-troços. 

 

O Esquema de Eixos e Alternativas, que 

acompanha este Resumo (Figura 2 e 3), ilustra 

a divisão em sub-troços e as alternativas e 

ligações consideradas. A Figura 4, dividida em 

9 folhas, corresponde ao Esboço Corográfico. 

 

 

 

 

O início do Lote C1, a sul, assegura a futura 

ligação com o Lote Ota. A norte, apenas existe 

uma alternativa na ligação ao Lote B, 

constituída pelo eixo 2.5.3A. foram estudadas 

duas outras soluções de traçado (2.5.3B e 

2.5.3C) que visam demonstrar a viabilidade 

técnica, no mesmo corredor de 400 m de 

largura, de soluções que assegurem a ligação 

com qualquer das soluções em análise no 

Lote B. 

Quadro 2 — Concelhos e freguesias de localização dos corredores 
estudados 

Concelhos Freguesias 

Alcobaça 
Aljubarrota (Prazeres), Aljubarrota (S. Vicente), 
Alpedriz, Benedita, Coz, Évora de Alcobaça, Pataias, 
Turquel 

Alenquer Ota 

Azambuja Alcoentre, Aveiras de Cima, Manique do Intendente,  

Batalha Batalha, Reguengo do Fetal 

Cadaval Alguber 

Caldas da Rainha A-dos-Francos, Landal, Vidais 

Leiria 

Amor, Arrabal, Barosa, Bidoeira de Cima, Boa Vista, 
Cortes, Maceira, Marrazes, Milagres, Ortigosa, 
Pousos, Regueira de Pontes, St.ª. Eufémia, Souto da 
Carpalhosa 

Marinha Grande Marinha Grande 

Pombal Almagreira, Carnide, Pombal 

Porto de Mós Juncal, Pedreiras, Porto de Mós (S. João Baptista), 
Porto de Mós (S. Pedro) 

Rio Maior Arrouquelas, Asseiceira, Rio Maior 
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Critérios para o restabelecimento de vias municipais e locais 

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 linha de alta 
velocidade. 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 
linha 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 linha, 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. 

Consoante as alternativas seleccionadas, o 

troço em estudo apresenta entre 19 e 26 

pontes e viadutos, oscilando a sua extensão 

total entre 11 e 18 km. 

 

Uma vez que as principais linhas de água são 

atravessadas em viaduto, as passagens 

hidráulicas - circulares, rectangulares ou 

abobadadas - foram dimensionadas exclusiva-

mente para linhas de água de pequena ou de 

média dimensão.  

 

Está previsto o restabelecimento, através de 

passagens inferiores ou superiores, das auto-

estradas e de outras vias rodoviárias da rede 

nacional. As estradas e caminhos municipais e 

outras vias locais e urbanas também serão, de 

uma forma geral, restabelecidas. Na caixa da 

página seguinte referem-se as condições em 

que se efectuarão os restabelecimentos deste 

tipo de vias. 

 

No presente troço da Ligação Ferroviária 

Lisboa–Porto estão previstos 5 a 8 túneis, com 

uma extensão total que varia, sensivelmente, 

entre 2 e 5,7 km. 

 

A linha de alta velocidade será inteiramente 

protegida por uma vedação. O tipo de vedação 

será distinto consoante se trate da zona da 

estação, de áreas urbanas ou de áreas rurais. 

 

A duração dos trabalhos de construção do 

Lote C1 está estimada em quatro anos. O início 

da exploração da linha de alta velocidade está 

previsto para o ano de 2015, não estando 

definido o horizonte temporal para a sua 

desactivação. 

 

A estimativa do valor do investimento varia 

entre 8,3 e 10,3 milhões de euros por 

quilómetro de via. Consoante as soluções de 

traçado consideradas, o total do investimento 

previsto situa-se entre 894 e 1130 milhões de 

euros. 

A Estação de Leiria, única localizada neste 

troço, tem duas localizações alternativas, a 

poente e a nascente da cidade. O Estudo 

Prévio considerou os respectivos interfaces, 

estacionamentos e acessos rodoviários. 

Para assegurar a alimentação de energia à 

linha de alta velocidade, considera-se a 

construção de duas subestações eléctricas, 

que serão ligadas à rede nacional de alta 

tensão. As subestações eléctricas e as ligações 

à rede nacional de alta tensão não fazem parte 

do presente projecto, sendo consideradas, 

para efeitos de AIA, como projectos 

associados. 
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O AMBIENTE 
POTENCIALMENTE 
AFECTADO 
 

Os vários corredores analisados atravessam os 

concelhos e freguesias indicados no Quadro 2. 

 

A área em que se insere o troço em estudo 

corresponde a uma faixa com orientação geral 

norte-sul que percorre toda a região da 

Estremadura. O clima da área em estudo tem 

feição atlântica, com influências 

mediterrânicas na parte sul dos traçados. Não 

existem fenómenos meteorológicos que 

condicionem o projecto. 

 

A zona sul dos traçados localiza-se no bordo 

oeste da bacia do Tejo, caracterizada por 

relevos arredondados e uma drenagem em 

direcção à planície do Tejo.  

 

A parte central dos traçados situa-se no Maciço 

calcáreo estremenho, de natureza 

predominantemente calcárea, com formas do 

relevo resultantes da infiltração das águas 

superficiais e da dissolução das rochas. A rede  

hidrográfica nesta área é pobre, ressaltando os 

vales encaixados de afluentes do rio Maior e a 

ribeira do Mogo. 

 

A parte norte dos traçados localiza-se numa 

zona planáltica, constituída por formações 

arenosas e argilosas. Nesta zona, a baixa do rio 

Lis constitui o principal vale. 

 

Os traçados atravessam áreas com várias 

pedreiras e areeiros. Existem duas áreas 

cativas de recursos minerais: margas e 

calcários margosos em Maceira–Leiria, ligada 

ao abastecimento da cimenteira existente, e 

argilas especiais para cerâmica em Barracão–

Pombal. 

 

Existem outras áreas com potencial enquanto 

recursos geológicos com valor económico: as 

argilas comuns de Alpedriz, os calcários 

ornamentais de Molianos e os caulinos em 

Barracão-Pombal. Existem ainda, na zona de 

Aljubarrota, áreas concessionadas para a 

pesquisa de hidrocarbonetos (petróleo, gás 

natural). 

 

Não ocorrem, nos corredores estudados, 

quaisquer valores geológicos, com interesse 

científico, cultural ou paisagístico, 

classificados. No entanto, merecem referência 

as seguintes situações, com valor geológico ou 

geomorfológico: 

 

- Grutas da Senhora da Luz, na proximidade 

das Alternativas SB, SD e SF; 

- Gruta de Turquel, nas proximidades das 

Alternativas SA e SB; 

- Vale da Ribeira do Mogo, atravessado pelas 

Alternativas NA, NB, NC e ND; 

- Campo de Dolinas (depressões de pequena 

dimensão) de Lagoa do Cão e Casal do Rei, 

um dos mais interessantes do país, 

atravessado por qualquer das soluções de 

traçado. 

 

Os traçados atravessam três grandes unidades 

hidrogeológicas: a Orla Ocidental 

Carbonatada, a Orla Ocidental Detrítica e a 

Bacia Terciária do Tejo e Sado. A generalidade 

dos aquíferos destas unidades apresenta 

grande vulnerabilidade à poluição. Na 

proximidade dos traçados analisados situam-se 

diversas captações; as situações de maior 

proximidade dizem respeito a duas fontes no 

concelho de Pombal (Fonte da Saúde e Cinco 

Bicas). 

 

O uso do solo dominante nos corredores 

analisados é florestal (pinhal e eucaliptal e, 

em menor escala, carvalhal; o montado apenas 

ocorre na parte mais a sul). Ao longo dos 

corredores analisados ocorrem também 

importantes áreas agrícolas, bem como áreas 

urbanas, industrias e de extracção de inertes. 
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Na Figura 5 indica-se o uso do solo 

característico de cada unidade de paisagem. 

 

A generalidade das linhas de água 

atravessadas apresentam escoamento 

incipiente ou mesmo nulo no período mais seco 

do ano. Com maior caudal encontram-se os rios 

Alenquer, Almoster, Lis e Lena. Os principais 

locais onde se verificam riscos de cheias são os 

seguintes: baixa do rio Lis, margens do rio Cós, 

do rio Lena e da ribeira de Carnide. 

O aproveitamento dos recursos hídricos 

superficiais corresponde a aproveitamentos 

hidroagrícolas. O Aproveitamento do Rio Lis, 

inaugurado em 1957 e localizado nos concelhos 

de Leiria e Marinha Grande, é o único 

atravessado, em viaduto, por um traçado 

(Alternativas 2A, 2B, 2C e 2D). O traçado das 

Alternativas 1B, 1D e 1F atravessa o local para 

onde se encontra prevista uma albufeira para 

abastecimento do regadio de Rio Maior. 

 

Existem três áreas classificadas com 

objectivos de conservação da natureza: 

 

- Parque Natural das Serras de Aire e 

Candeeiros (PNSAC), intersectado pelos 

traçados das Alternativas 1C, 1D, 1E, 1F, 

2E e 2F, bem como das ligações LB, LE e 

LF; 

- Sítio de Importância Comunitária (Rede 

Natura 2000) "Serras de Aire e 

Candeeiros", coincidente com o PNSAC nas 

áreas intersectadas pelos traçados; 

- Sítio de Importâncias Comunitária (Rede 

Natura 2000) "Azabuxo/Leiria", inter-

sectado marginalmente pelos traçados das 

Alternativas NE e NF e pelo acesso viário à 

Estação de Leiria (alternativa nascente). 

 

A Câmara Municipal de Alcobaça tem um 

projecto de classificação como Paisagem 

Protegida de uma área do vale do rio Mogo. 

 

As zonas mais importantes do ponto de vista da 

flora correspondem às áreas de afloramentos 

rochosos de calcários. A Directiva 92/43/CEE, 

transposta pelo Decreto-Lei nº 140/99, 

alterado pelo Decreto-Lei nº 49/2005, tem 

como objectivo a conservação, a nível 

europeu, dos principais habitats (locais de 

distribuição de uma espécie) naturais. Dos 

habitats protegidos por essa directiva, alguns 

são assinalados como prioritários. Na área de 

estudo apenas os amiais são habitats 

considerados prioritários; outros habitats 

ocorrentes, embora não prioritários, 

apresentam grande interesse para a 

conservação da natureza: matas ribeirinhas de 

salgueiros, juncais, silvados, carvalhais, 

sobreirais e matos das zonas calcárias. O sítio 

“Azabuxo/Leiria”, com uma área de 136 ha, 

integra a Rede Natura 2000 devido aos valores 

botânicos; este sítio apresenta galerias bem 

conservadas de amieiros, salgueiros e amieiros 

negros. 

 

O EIA identificou diversas áreas importantes 

para a fauna selvagem na envolvente: serras 

de Aire e Candeeiros, serra de Montejunto, 

Sicó/Alvaiázere, Paul da Ota e Paul do Archino, 

ribeira do Mogo, serra de Porto de Mós, Pinhal 

de Leiria. Estas áreas encontram-se ligadas 

através de corredores ecológicos, constituídos 

em geral por manchas contínuas de vegetação 

adequada ao suporte e à migração da fauna. Os 

cinco principais corredores identificados são os 

seguintes: Vale do Tejo — Serra de Montejunto, 

Serra de Montejunto — Serras de Aire e 

Candeeiros, Serras de Aire e Candeeiros — 

Ribeira do Mogo, Serras de Aire e Candeeiros — 

Serra de Porto de Mós—Pinhal de Leiria e 

Sicó/Alvaiázere — Baixo Mondego. 

 

Os concelhos atravessados pelo troço Alenquer 

(Ota) — Pombal inserem-se na faixa litoral 

centro do país, um território que ao longo das 

últimas três décadas se tem revelado, em 

termos demográficos, bastante atractivo e 

dinâmico. Trata-se de um território com uma 

população jovem e em crescimento, cuja 
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atractividade tem sido sustentada por uma 

crescente competitividade territorial. 

 

Ao longo dos corredores em estudo, e 

independentemente da aproximação a 

aglomerados urbanos de maior dimensão, são 

claramente diferenciáveis o nível e o tipo de 

ocupação humana que se encontram a sul e a 

norte da serra dos Candeeiros. A sul são 

atravessadas grandes manchas agro-florestais 

onde a ocupação humana se resume a quintas e 

pequenos lugares isolados, sendo a única 

excepção a vila de Alcoentre. A norte 

encontram-se áreas de povoamento disperso, 

como no sopé da serra dos Candeeiros e 

parcialmente ao longo da sua encosta 

noroeste, e áreas de maior densidade urbana 

como nos arredores das cidades de Leiria e 

Marinha Grande. 

 

Apesar de um progressivo abandono da 

actividade agrícola, o território atravessado 

ainda tem um uso agrícola significativo, sendo 

de destacar o Perímetro Hidroagrícola do Lis. 

Existe um elevado número de explorações 

pecuárias, sobretudo suiniculturas e 

aviculturas, ao longo dos corredores. 

 

A indústria extractiva tem importância 

regional; como já atrás se referiu, existem 

numerosas pedreiras e areeiros, pedidos de 

concessões mineiras, bem como áreas cativas e 

de reserva para protecção de recursos 

geológicos. 

 

A indústria transformadora também tem peso 

na maioria dos concelhos atravessados. 

Diversas zonas industriais, existentes ou em 

projecto, situam-se na envolvente dos 

traçados: Parque de Armazenagem de 

Combustíveis (Aveiras), Plataforma Logística do 

Carregado/Ota/Azambuja, ao longo da EN 1 

nos concelhos de Alcobaça e Porto de Mós, 

Área de Localização Empresarial da Benedita 

(Alcobaça), Barosa (Leiria), Regueira de Ponte 

(Leiria), Parque Manuel da Mota (Pombal). 

O território atravessado está coberto por 

Planos Directores Municipais (PDM), a maioria 

dos quais em processo de revisão. Estes PDM, 

elaborados na década de 1990 com excepção 

do de Caldas da Rainha, já apresentam alguma 

desactualização, verificando-se que não 

contemplam importantes intenções de alguns 

municípios. Nenhum dos PDM contempla 

espaços-canais destinados à linha ferroviária 

de alta velocidade. 

 

As principais condicionantes do ponto de vista 

do ordenamento do território são a Reserva 

Agrícola Nacional e a Reserva Ecológica 

Nacional, cujo atravessamento é inevitável. A 

interferência com importantes infra-estruturas 

(gasodutos, linhas de alta tensão, auto-

estradas e estradas importantes, vias férreas, 

aqueduto) também constitui uma condicio-

nante aos traçados, podendo implicar 

modificações nalgumas dessas infra-estruturas 

ou suspensões pontuais do seu funcionamento 

durante a obra. 

 

As pesquisas bibliográficas e os trabalhos de 

campo efectuados revelam a existência de 

elementos do património cultural, 

arqueológico, arquitectónico e etnográfico, nos 

corredores em estudo. Os mais relevantes são 

os seguintes: 

 

- a Gruta da Senhora da Luz (concelho de 

Rio Maior), com ocupação pré-histórica e 

classificada como Monumento Nacional 

desde 1934; 

- o Lagar dos Frades (ou Casa dos Monges 

Lagareiros), junto a Ataíja de Cima 

(concelho de Alcobaça), do séc. XVIII, em 

ruínas, classificado como Imóvel de 

Interesse Público em 1997; 

- a Ermida de S. João Baptista (concelho de 

Alcobaça), do séc. XVII, em vias de 

classificação; 

- nove manchas de ocupação pré-histórica, 

nos concelhos de Marinha Grande e 

Alcobaça; 
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- dois abrigos paleolíticos, no concelho de 

Leiria; 

- onze grutas com ocupação pré-histórica, a 

maioria situada no Carvalhal de 

Aljubarrota (vale do rio do Mogo). 

 

Os corredores em estudo inserem-se em onze 

unidades de paisagem (áreas limitadas pelo 

relevo ou outros elementos, no interior das 

quais todos os pontos são vistos mutuamente e 

que apresentam características de 

homogeneidade em relação ao relevo, geologia 

e humanização), definidas especificamente no 

âmbito do EIA, e apresentadas na Figura 5, 

onde se descrevem as suas principais 

características. 

 

OS PRINCIPAIS 
IMPACTES DO 
PROJECTO 
 

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 infraestrutura linear. 

 

A Carta Síntese de Impactes (Figura 6), que 

acompanha este Resumo, ilustra a localização 

dos principais impactes do projecto. 

 

Impactes positivos 
 

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. 

Como já atrás se referiu, 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 e sonora) das 

zonas envolventes das principais infra-

estruturas rodoviárias e aeroportuárias, 

constituindo assim uma contribuição válida 

para o cumprimento dos objectivos de redução 

dos gases com efeito de estufa. A diminuição 

do tempo de percurso no eixo Lisboa–Porto 

também representa um impacte económico 

com repercussões  a nível nacional. O controlo 

da barreira da distância promove dinâmicas de 

maior coesão social, económica e territorial 

diminuindo as diferenças 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 
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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. 

 

Impactes negativos  
 

A fase de construção é a que apresenta uma 

maior diversidade de potenciais impactes 

negativos muito dependentes da concepção e 

da condução da obra: emissões de poluentes 

atmosféricos (em particular poeiras) e da água, 

produção de resíduos (com destaque para as 

terras sobrantes), alterações na geologia e 

geomorfologia e na hidrologia, ocupação do 

território, interferências com infra-estruturas 

e actividades económicas, interferências e 

demolições em áreas urbanas, risco de 

afectação de elementos do património 

cultural, afectação de áreas e corredores com 

interesse ecológico, criação de uma intrusão 

visual na paisagem existente. Alguns destes 

impactes são temporários e reversíveis, 

enquanto que outros são permanentes. 

 

No Quadro 3 indicam-se os impactes, que 

ocorrem na fase de exploração, considerados 

mais relevantes no EIA, assinalando-se as 

alternativas em que têm mais significado. 

 

Durante a obra serão adoptadas medidas 

destinadas a evitar ou reduzir impactes 

negativos: 

 

- Localização de estaleiros e de acessos de 

obras; 

- Prevenção de valores geológicos (grutas, 

vestígios de dinossáurios); 

- Controlo da erosão e sedimentação; 

- Trabalhos de prospecção de abrigos de 

morcegos e eventuais transferências de 

colónias para novos abrigos; 

- Controlo das emissões de poeiras e de 

outros poluentes atmosféricos; 

- Controlo do ruído; 

- Tratamento das águas residuais dos 

estaleiros; 

- Trabalhos arqueológicos e de salvaguarda; 

- Gestão de resíduos, em particular das 

terras sobrantes. 

 

O projecto contempla um conjunto de medidas 

minimizadoras dos impactes negativos na fase 

de exploração. Nesta fase, as principais 

medidas minimizadoras serão 

restabelecimentos viários, passagens para a 

fauna, barreiras acústicas, dispositivos de 

redução das vibrações, trabalhos arqueológicos 

de prospecção e salvaguarda, arranjos 

paisagísticos dos taludes de aterro e de 

escavação e das bocas dos túneis. 

 

Para a redução de ruído foram previstas 

barreiras acústicas com extensões, variáveis 

consoante a alternativa seleccionada, entre 

7,7 e 21,1 km no sub-troço Sul e entre 16,2 e 

27,0 km no sub-troço Norte. Pontualmente 

poderá ainda ser necessário recorrer a medidas 

complementares, tais como isolamento de 

fachadas. A redução das vibrações será 

conseguida pela interposição de material 

absorvente entre o carril e a travessa, sob a 

travessa ou entre o balastro e a laje de 

assentamento. 

 

Para diminuir o efeito de barreira para a 

fauna foram previstas dezenas de adaptações 

de passagens hidráulicas, bem como a 

construção de diversas passagens específicas 

para a fauna. Ainda como medidas de 

minimização de impactes na fauna, está 

prevista a instalação de cortinas arbóreas junto 

à via com o objectivo de redução da colisão 

com aves. 
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Quadro 3 —Impactes mais relevantes na fase de exploração 

Sub-troço Sul Zona de Ligação entre os Sub-
troços Sul e Norte Sub-troço Norte 

Impactes mais relevantes 

SA SB SC SD SE SF LA LB LC LD LE LF NA NB NC ND NE NF 

Aumento de fenómenos de acumulação de ar frio a montante de aterros                   

Afectação da disponibilidade do recurso geológico com interesse económico — 
Área de Reserva de Maceira–Leiria 

                  

Afectação da área de calcários de Molianos                   

Afectação de pedreiras e areeiros licenciados                   

Afectação da disponibilidade do recurso geológico com interesse económico — 
Área de Reserva Barracão–Pombal 

                  

Afectação da disponibilidade do recurso geológico nas áreas de pedidos de 
concessão para caulinos 

                  

Afectação do vale da ribeira do Mogo enquanto valor geológico                   

Afectação do Campo de Dolinas de Lagoa do Cão e Casal do Rei, enquanto 
valor geológico 

                  

Afectação de solos com elevado potencial agrícola                   

Afectação de usos agrícolas, florestais, industriais e urbanos                   

Afectação de habitats naturais                   

Perturbação de corredores ecológicos                   

Intrusão visual devida à presença da via, respectivas escavações ou aterros, ou 
à presença de viadutos 

                  

Afectação da Plataforma Logística da Azambuja                   

Afectação do Parque Industrial Manuel da Mota                   

Demolição de habitações e afectação da qualidade de vida em habitações a 
menos de 40 m do traçado 

                  

Afectação de estabelecimentos escolares                   

Afectação de sítios com valor patrimonial, arquitectónico e arqueológico                   

Afectação do projecto museológico das minas da Barrogeira                   

Afectação de unidades de turismo rural                   

Atravessamento de espaços urbanos — efeito de barreira social                   
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COMPARAÇÃO 
AMBIENTAL DE 
ALTERNATIVAS 
 

O EIA procedeu a uma análise de alternativas 

das várias soluções de traçado dos sub-troços 

Sul e Norte (ver Figura 2). Para o efeito foram 

considerados, para cada factor ambiental, 

diversos critérios. Os mesmos critérios foram 

igualmente aplicados às alternativas de 

ligações entre os sub-troços Sul e Norte. 

 

Esta análise 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. 

 

No sub-troço Sul a alternativa SE, seguida pela 

alternativa SC, surge como claramente mais 

favorável e a alternativa SD como a mais 

desfavorável. 

 

No Sub-troço Norte surge como mais favorável 

a alternativa NB, seguida pelas alternativas 

NA e NE. As alternativas NC e ND apresentam-

se como as mais desfavoráveis. 

 

As combinações das alternativas mais 

favoráveis são as seguintes (ver Figura 7): 

 

- SE + LE + NB ; 

- SE + LE + NA; 

- SC + LA + NB; 

- SC + LA + NA. 

 

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 

e a minimização dos impactes ambientais. Este 

processo permitiu que nenhum dos corredores 

analisados apresentasse impactes negativos tão 

significativos e não minimizáveis que o 

tornassem, na prática, inviável. 

 

Na fase seguinte, de Projecto de Execução e 

RECAPE, as soluções podem e devem ser 

optimizadas, acautelando e minimizando os 

impactes negativos identificados, através de 

pequenos acertos do traçado em planta, 

optimização do perfil longitudinal (altura do 

traçado relativamente ao terreno), assim como 

na definição das soluções das obras do ponto 

de vista conceptual e de construção. 

 


