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ABERTIS LOGÍSTICA S.A. 
 
 

PLATAFORMA LOGÍSTICA DE LISBOA NORTE 
 
 

ACESSO RODOVIÁRIO AO NÓ DO CARREGADO 
 
 
 

ESTUDO AMBIENTAL 
 
 
 
 
CAPÍTULO I – INTRODUÇÃO 
 
 
 
 
1. OBJECTIVOS E ÂMBITO 

Refere-se o presente documento ao Relatório Ambiental do projecto das Acessibilidades 
Rodoviárias da Plataforma Logística de Lisboa Norte (PLLN) que se localiza em 
Castanheira do Ribatejo, no concelho de Vila Franca de Xira. 
 
A implantação desta nova infra-estrutura logística foi recentemente aprovada, com a 
emissão em 4 de Janeiro de 2008 da respectiva Declaração de Impacte Ambiental (DIA) 
e onde se incluía como projecto associado, o seu acesso rodoviário e com a aprovação 
do Projecto de Loteamento e Obras de Urbanização em 5 de Março de 2008 pela 
Câmara Municipal de Vila Franca de Xira. 
 
A DIA apresentou, entre outras condicionantes que a concretização deste acesso 
rodoviário, se efectuasse a partir da sua área Norte e com ligação ao Nó do Carregado 
(nó de ligação A1/A10), tendo-se deste modo desenvolvido os adequados estudos 
técnicos para o cumprimento desta medida que culminaram com o projecto agora 
apresentado. 
 
Este acesso é objecto de um protocolo entre a Abertis Logística Portugal, Estradas de 
Portugal, S.A., InIR, I.P. – Instituto de Infra-Estruturas Rodoviárias, I.P. , Brisa – Auto-
estradas de Portugal S.A. e Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, tendo o acordo de 
todas as entidades envolvidas. 
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Com o presente relatório pretende-se assim analisar, sob o ponto de vista ambiental, a 
localização indicada pela DIA para o acesso rodoviário à Plataforma Logística, avaliando 
os impactes resultantes da intervenção de modo a fundamentar que o empreendimento 
não produz efeitos negativos significativos no ambiente, pelo que não se enquadra no 
âmbito do disposto no nº 13 do Anexo II, do Decreto Lei nº 69/2000, de 3 de Maio, com 
as alterações que lhe foram impostas pelo Decreto Lei nº 197/2005, de 8 de Novembro e 
Declaração de Rectificação nº 2/2006, de 2 de Janeiro. 
 
Desta forma pretendem os promotores fazer acompanhar a justificação da não 
aplicabilidade do Decreto Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio nos termos do atrás enunciado, 
com o documento técnico que o fundamente e descreva o projecto em causa e os seus 
eventuais efeitos no ambiente, bem como as formas de minimização quer para a fase de 
construção, quer para a fase de exploração. 
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2. METODOLOGIA 

Tendo por base o enquadramento apresentado no ponto anterior, procede-se neste 
relatório à análise dos factores ambientais mais relacionados com a tipologia do projecto 
e as características da zona e que correspondem à Geologia, Solos e Uso do Solo, 
Recursos Hídricos, Qualidade do Ar, Ruído, Ecologia e Paisagem, Ordenamento do 
Território e Mobilidade e Património. 
 
Neste relatório procede-se, ainda, ao enquadramento do projecto face ao processo 
anterior, de modo a justificar a actual opção, bem como à descrição do projecto em 
termos das suas principais características. 
 
Para a sua elaboração, foram numa primeira fase analisados o Estudo de Impacte 
Ambiental (EIA), a DIA e o Parecer da Comissão de Avaliação relativo ao projecto da 
Plataforma Logística de Lisboa Norte, com vista à identificação dos vários aspectos 
relacionados com os acessos rodoviários anteriormente propostos e os aspectos 
sensíveis identificados para o projecto e para a zona, e realizadas reuniões com o 
projectista rodoviário. 
 
Numa segunda fase, e tendo por base a nova proposta para o acesso rodoviário, 
procedeu-se à realização de levantamentos de campo já orientados para os factores 
ambientais em análise e para a identificação de aspectos mais sensíveis, de forma a 
averiguar a eventual necessidade de ajustes de pormenor face à ocupação local e a 
minimizar potenciais impactes. 
 
Numa última fase, e tendo em conta a definição final do traçado e respectivo projecto (em 
fase de Geometria do Traçado), procedeu-se à caracterização da situação actual do 
ambiente na zona do projecto e à respectiva avaliação de impactes, seguida da indicação 
de medidas para a sua minimização e controlo, com especial incidência na fase de 
construção, de que resulta o relatório agora apresentado 
 
Em termos sintéticos foi, assim, seguido o seguinte faseamento nos trabalhos: 
 

− Reuniões com o proponente e projectista no sentido de enquadrar os trabalhos a 
desenvolver; 

 
− Análise de todos os documentos e enquadramento de condicionantes existentes 

para esta via; 
 

− Reconhecimento geral do traçado objectivando o eventual ajuste do projecto e 
identificação de pontos mais sensíveis. Levantamentos específicos relacionados 
com os factores ambientais em análise; 

 
− Integração dos elementos anteriores e elaboração de Relatório final. 

 
 
A escala de análise contemplou a escala 1/25 000 para enquadramento e a escala de 
projecto, para análises de maior pormenor. 
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3. ESTRUTURA 

Atendendo aos objectivos atrás enunciados, o presente relatório terá a seguinte estrutura: 
 
 
CAPÍTULO I – INTRODUÇÃO 
 
Neste ponto identificam-se os objectivos e âmbito do documento, a sua metodologia e 
estrutura. 
 
CAPÍTULO II – ANTECEDENTES E JUSTIFICAÇÃO DO PROJECTO 
 
Descrevem-se os antecedentes do projecto e justifica-se a actual proposta para o acesso 
rodoviário. 
 
CAPÍTULO III – DESCRIÇÃO DO PROJECTO 
 
Procede-se à descrição geral do projecto, dando-se especial atenção à fase de construção e 
à programação da execução do acesso. 
 
CAPÍTULO IV – CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO ACTUAL DO AMBIENTE E AVALIAÇÃO DE 
IMPACTES 
 
Procede-se à caracterização e avaliação dos factores ambientais, Geologia, Solos e Uso do 
Solo, Recursos Hídricos, Qualidade do Ar, Ruído, Ecologia e Paisagem, Ordenamento do 
Território e Mobilidade e Património. 
 
A área de estudo está focalizada no corredor de implantação e envolvente directa, 
considerando o projecto em si e a sua relação com as auto-estradas A1 e A10 e EN1 para 
uma avaliação integrada dos seus efeitos. 
 
No final do capítulo procede-se a uma Síntese de Impactes. 
 
CAPÍTULO V – MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 
 
Indicam-se as medidas de minimização específicas tendo em conta os factores ambientais 
analisados para as fases de construção e de exploração. Será também considerada a DIA da 
PLLN em termos de eventuais medidas específicas a ter em conta para a zona ou a nível dos 
factores analisados. 
 
CAPÍTULO VI – PLANO DE MONITORIZAÇÃO 
 
Definem-se os planos de monitorização considerados necessários, tendo em conta a 
avaliação realizada. 
 
CAPÍTULO VII – CONCLUSÕES 
 
Apresentam-se as conclusões globais do estudo. 
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CAPÍTULO II – ANTECEDENTES E JUSTIFICAÇÃO DO PROJECTO 
 
 
 
No Estudo de Impacte Ambiental do Projecto da Plataforma Logística de Lisboa Norte 
(PLLN), datado de Julho de 2007 e sobre o qual foi emitida uma Declaração de Impacte 
Ambiental (DIA), favorável condicionada, em 4 de Janeiro de 2008, foram considerados 
os acessos rodoviários à Plataforma Logística, entendidos como projectos 
complementares e sobre os quais se procedeu à sua avaliação ambiental. 
 
Os acessos rodoviários contemplados, correspondiam a dois acessos, designados por 
Solução A e Solução B. O primeiro utilizava as vias existentes e serviria inicialmente de 
acesso à Plataforma enquanto as restantes acessibilidades não se encontrassem 
operacionais. O segundo constituiria o acesso principal e privilegiado à Plataforma e seria 
implantado entre o Nó da A1 em Vila Franca de Xira e a PLLN. A ligação entre a A1 e a 
Plataforma compreendia a introdução de uma nova ligação no Nó de Vila Franca de Xira, 
de saída para a Plataforma, sendo para o efeito necessário construir um novo viaduto 
sobre a linha de caminho de ferro, logo após a barreira de portagem do nó. A Ligação 
entre a Plataforma e a A1 compreenderia uma outra nova ligação aquele nó, mas de 
entrada na A1 utilizando para o efeito o viaduto já existente sobre a linha de caminho de 
ferro. 
 
Na FIG. II. 1 apresenta-se o traçado destas soluções. 
 
Decorrente da sua apreciação pela Autoridade de AIA (CCDR - LVT), a DIA não aprovou 
nenhuma das soluções apresentadas, tendo indicado como condicionante a 
“concretização de um acesso rodoviário à PLLN, a partir de uma área Norte, com ligação 
ao nó do Carregado e que constitua o acesso principal à PLLN na fase de exploração”.  
 
Para o cumprimento desta condicionante da DIA desenvolveu-se, assim, um novo 
projecto das acessibilidades rodoviárias à PLLN, a executar-se a partir da sua área Norte, 
conseguindo-se, também reduzir a extensão do traçado face ao anteriormente 
apresentado (FIG. II. 2). 
 
O novo acesso, que ficará incluído no património do Estado e concessionado pela Brisa – 
Auto-estradas de Portugal, S.A., processa-se a partir da PLLN, com o início numa futura 
rotunda junto ao limite Norte da PLLN que interligará diversos fluxos de tráfego e término 
na A1 – Auto-estrada do Norte, onde estabelecerá um nó interligado ao Nó do Carregado, 
existente (nó de ligação A1/A10), com uma geometria do tipo “trompete” simples. Esta 
ligação, que será portajada, possui uma extensão de 1,3 km. É ainda de referir que a 
ligação directa à Plataforma Logística, após a nova rotunda de ligação, será realizada por 
aproveitamento da actual passagem superior à Linha Ferroviária do Norte que apresenta 
características geométricas e de traçado adequadas e, cujo traçado se encontra indicado 
a tracejado na FIG. II. 2. 
 
Salienta-se que este projecto tem o acordo da Brisa – Auto-estradas de Portugal S.A.. 
 
Refere-se, ainda, que da implantação desta nova acessibilidade rodoviária, resultam, 
como condicionantes mais relevantes a existência de um gasoduto de 1º escalão e a 
designada Vala do Carril, situações que, naturalmente foram objecto, de especial 
cuidado, tendo-se minimizado e acautelado a sua eventual interferência. 



   
 

Plataforma Logística de Lisboa Norte. Acesso Rodoviário ao Nó do Carregado 
Estudo Ambiental 

Maio 2008 

6 

 
 

  
Fonte: EIA da PLLN, IDAD, 2007 

FIG. II. 1 – Acessos à PLLN sujeitos a AIA: Solução A e Solução B 
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FIG. II. 2 – Acesso Proposto a Partir da Área Norte da PLLN 
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Considera-se, deste modo, que a presente proposta de acessibilidades minimiza os 
inconvenientes identificados, sendo consentânea com o preconizado na DIA. 
 
Como projecto complementar e com potenciais impactes cumulativos, refere-se ainda 
uma ligação não portajada da PLLN à EN1/IC2, com um traçado sensivelmente paralelo 
ao da ligação à A1, com início na rotunda de ligação à PLLN, referida anteriormente, 
transposição também da auto-estrada e término numa nova rotunda a construir na 
EN1/IC2. Esta ligação com uma 1x1 vias, possui uma extensão de 1,2 km, sendo 
também visível na FIG. II. 2. Este acesso à EN1/IC2 ficará incluído no património da 
Câmara Municipal de Vila Franca de Xira. 
 
De referir que no cumprimento da DIA foi remetido à Autoridade de AIA (CCDR-LVT), em 
1 de Abril de 2008, uma “Nota Técnica Ambiental” onde se procede à análise dos 
impactes desta nova localização dos acessos rodoviários da PLLN, nos termos do 
solicitado na DIA. Salienta-se que esta entidade, com base nos pareceres recolhidos 
internamente e no das entidades consultadas (INAG, IGESPAR e GABLOGIS), aceitou 
em 20 de Maio de 2008 a proposta de acessibilidades constante na “Nota Técnica 
Ambiental”, uma vez que a mesma é viável ambientalmente (ver Ofício da CCDRLVT no 
Anexo 1). 
 
O presente Estudo Ambiental aprofunda o conteúdo dessa Nota Técnica Ambiental, 
incluindo a análise de mais factores, para além dos que foram solicitados pela CCDR 
como relevantes para a análise ambiental. 
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CAPÍTULO III – DESCRIÇÃO DO PROJECTO 
 
 
 
 
1. LOCALIZAÇÃO 

1.1 Enquadramento Geral 

O projecto da Plataforma Logística de Lisboa Norte (PLLN) consiste num projecto 
estruturante do sistema logístico nacional (necessário para completar a rede de parques 
logísticos portugueses denominada por Portugal Logístico) enquadrando-se 
integralmente no espírito do Programa Portugal Logístico, o qual, entre outros, tem como 
objectivo: “Fomentar a intermodalidade – valorizar as estruturas e redes  
existentes, potenciar o transporte ferroviário e o aproveitamento da capacidade portuária 
instalada.” 
 
O Acesso Rodoviário à Plataforma Logística de Lisboa Norte agora apresentado, resulta 
do cumprimento de uma condicionante da DIA que aprovou a implantação desta infra-
estrutura, executando a necessária ligação à rede viária existente a partir da área Norte 
da Plataforma e com ligação ao Nó do Carregado da A1 (FIG. III. 1). 
 
O acesso rodoviário estudado prevê, assim, a ligação directa à Auto-estrada A1, na 
proximidade do Nó do Carregado (nó de ligação A1/10) que será portajada, permitindo 
deste modo que o tráfego de veículos ligeiros e de pesados se efectue para Norte e para 
Sul na A1, mas também se articule com a rede viária local. 
 
O novo Nó com a A1 terá uma funcionalidade e operacionalidade conjunta com os 
denominados nós de interligação A1/A10 e do Carregado.  
 
Este acesso desenvolve-se a nascente da Auto-estrada A1, a sul da Vala do Carregado e 
da Vala do Carril, a poente da infra-estrutura ferroviária da Linha do Norte, próximo da 
estação de Castanheira do Ribatejo, e a norte desta localidade, conforme enquadramento 
na FIG. III. 1. 
 
A rede viária nas imediações desta área apresenta boas características técnicas, um bom 
estado de conservação, e o dimensionamento delas confere-lhes uma grande reserva de 
capacidade, conferindo um largo período de elevada operacionalidade. 
 
Como projecto complementar, de cuja existência depende o projecto da PLLN, refere-se 
a ligação rodoviária que será estabelecida com a EN1 e com desenvolvimento paralelo à 
ligação à A1. A sua localização encontra-se assinalada na FIG. III. 1 e constitui um 
projecto que pelos seus impactes cumulativos será também considerado na presente 
avaliação. 
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1.2 Divisão Administrativa 

A área de implantação do acesso rodoviário da Plataforma Logística de Lisboa Norte 
localiza-se, segundo a divisão territorial (NUT – Nomenclatura de Unidades Territoriais 
para Fins Estatísticos) e administrativa em: 
 

• NUT II – Lisboa 

• NUT III – Grande Lisboa 

• Concelho – Vila Franca de Xira 

• Freguesia – Castanheira do Ribatejo 

 
 
 
 
1.3 Áreas Sensíveis na Área de Projecto 

De acordo com o Art.º 2 do Decreto-Lei n.º 69/00, de 3 de Maio alterado pelo  
Decreto-Lei n.º 197/05, de 8 de Novembro, na área de desenvolvimento do projecto, 
assim como na sua envolvente próxima, não se identificam áreas sensíveis 
correspondentes: a Sítios da rede Natura 2000, zonas especiais de conservação ou 
protecção, ou elementos de património classificados. 
 
 
 
 
1.4 Planos de Ordenamento do Território em Vigor na Área do Projecto 

A área de estudo encontra-se abrangida pelos seguintes instrumentos de gestão 
territorial: 
 

• Plano Regional de Ordenamento do Território da Área Metropolitana de Lisboa 
(PROTAML); 

• Plano Director Municipal (PDM) de Vila Franca de Xira; 

• Plano de Bacia Hidrográfica (PBH) do Rio Tejo. 

 
De acordo com o PDM de Vila Franca de Xira actualmente em vigor (Resolução de 
Conselho de Ministros n.º 16/93, de 17 de Março), a área de estudo, está incluída na 
“Área Agrícola da Lezíria Sul, Mouchões e Margem Direita” (zona para Nascente da A1) e 
“Áreas destinadas a Novas Industrias e Actividades” (zona a Poente da A1). 
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FIG. III. 1 – Esboço Corográfico e Enquadramento do Novo Projecto 
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Complementarmente é de referir que, sob proposta da Câmara Municipal de Vila Franca 
de Xira, a Assembleia Municipal aprovou a suspensão parcial do PDM, com a introdução 
de uma medida preventiva que classifica a área de implantação da PLLN como um 
espaço de logística e actividades complementares. Esta área corresponde à zona de 
implantação da PLLN, a Nascente do caminho de ferro, bem como, a área a poente da 
mesma, onde se inclui a localização do acesso rodoviário. 
 
A justificação deve-se à alteração significativa das perspectivas de desenvolvimento 
económico e social local que a implantação do projecto da Plataforma Logística de Lisboa 
Norte (projecto classificado de potencial interesse nacional) trará não só ao município 
mas também à região. Esta proposta foi ratificada pela Resolução do Conselho de 
Ministros (RCM), n.º 13/07, publicada em Diário da República, 1.ª série n.º 17 de 24 de 
Janeiro. 
 
Na sequência da mesma justificação foi igualmente suspenso o PROTAML. A suspensão, 
foi aprovada para um período máximo de 2 anos, ou até à entrada em vigor da revisão do 
PDM de Vila Franca de Xira. 
 
É também ainda de referir que no âmbito da revisão do PDM, que tem previsto para 
breve a sua entrada na fase de discussão pública, as directrizes da nova proposta de 
ordenamento, classificam a área prevista para a instalação do Acesso Rodoviário como 
“Espaço Multiusos”, tal como aliás a área de implantação da PLLN. A Poente da A1 
mantém-se a classificação anterior de “Áreas destinadas a Novas Industrias e 
Actividades”. 
 
Decorre deste modo, que o local proposto para os acessos se encontre em conformidade 
com os instrumentos de gestão territorial. 
 
 
 
 
1.5 Condicionantes, Servidões e Restrições de Utilidade pública 

Neste ponto, identificam-se as condicionantes, servidões e restrições de utilidade pública 
que ocorrem na área do projecto em estudo e sua envolvente, e que, de alguma forma, 
possam condicionar a concretização das principais acções de projecto, nomeadamente 
no que se refere à compatibilização do projecto em análise com a presença espacial 
deste tipo de factores.  
 
Verifica-se, assim, para além da presença de algumas condicionantes legais como áreas 
de Reserva Agrícola Nacional e de Reserva Ecológica Nacional, a presença de servidões 
e restrições resultantes da ocorrência do Domínio Público Hídrico, de uma infra-estrutura 
ferroviária (Linha do Norte), de linhas aéreas de alta tensão, um gasoduto e redes de 
distribuição (pipeline da Solvay), aeródromo da Ota e aeródromo de Alverca. 
 
Quanto às áreas de RAN e REN afectadas ao longo do traçado é feita a sua análise no 
ponto relativo ao Ordenamento do Território, constituindo afectações permanentes. 
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Relativamente ao Domínio Público Hídrico, na área de implantação do acesso rodoviário 
à Plataforma Logística, este diz respeito à Vala do Carril. Por se tratar de águas não 
navegáveis nem flutuáveis, será respeitada a faixa de protecção desta vala, que é de  
10 m. 
 
Nas proximidades existem também diversas linhas eléctricas de alta tensão de cuja 
interferência com o traçado em avaliação não se verifica incompatibilidade. 
 
Na área de estudo e com intercepção pelo projecto, existe ainda o gasoduto da REN 
Gasodutos S.A. e o pipeline da Solvay. O acesso rodoviário à Plataforma Logística foi 
desenvolvido, no entanto, de forma a minimizar as interferências com estas infra-
estruturas que serão restabelecidas respeitando as servidões legais.  
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2. DESCRIÇÃO GERAL DO PROJECTO 

O acesso rodoviário à PLLN consiste numa ligação que implica um novo nó com a A1 – 
Auto-estrada do Norte em articulação com o nó do Carregado existente, seguido do 
acesso até à PLLN onde se inclui a praça de portagem. 
 
Para a articulação desta ligação com a PLLN e a rede viária existente está prevista a 
construção de uma rotunda (Rotunda de Ligação à Plataforma Logística), seguida da 
utilização da via já existente que transpõe a Linha do Norte e de uma nova rotunda no 
final dela para articulação com a entrada na PLLN e a estrada municipal que se 
desenvolve a Nascente da linha de caminho de ferro. 
 
A suave orografia do local, caracterizada por zonas de pendentes naturais muito baixas, 
quase planas, a ausência de obstáculos naturais relevantes e a natureza das outras 
condicionantes permitem a definição de um traçado em planta e perfil longitudinal com 
parâmetros acima dos valores de referência, constantes nas Normas de Traçado em 
vigor. 
 
As características geométricas adoptadas proporcionam homogeneidade interna do 
traçado, assegurando-se coordenação planta / perfil e boas condições de visibilidade 
induzidas simultaneamente pelo traçado em planta e pelo perfil longitudinal. 
 
Em seguida descrevem-se as características principais do traçado do acesso rodoviário, 
apresentando-se na FIG. III. 2, a implantação local do projecto sobre fotografia aérea e 
no Anexo 2 o traçado em planta e perfil longitudinal. 
 
 
 
 
2.1 Traçado em Planta 

A ligação da PLLN à A1 inicia-se a sul do actual Nó de interligação A1/A10 da A1 Auto-
estrada do Norte, aproximadamente ao km 29+000. Esta ligação materializa-se através 
de um Nó, com configuração de trompete, constituído por um ramo bidireccional  
(Ramo A+B) e por quatro ramos unidireccionais (Ramo A, Ramo B, Ramo C e Ramo D). 
 
A Ligação à A1 coincide com o ramo bidireccional do Nó, o Ramo A+B, e inclui a praça 
de portagem prevista, visto a Auto-estrada A1 ser concessionada em regime de cobrança 
de portagem ao utilizador. 
 
Esta ligação transpõe a A1, aproximadamente ao km 29+000, através da Passagem 
Superior PS.A1, em recta. Após esta transposição, o traçado inflecte para sudoeste com 
uma curva à direita até cerca do km 0+500. 
 
De seguida, o traçado desenvolve-se em recta com uma extensão aproximada de 350 
metros, na qual se implanta a praça de portagem do Nó. 
 
No final da recta, segue-se uma curva à esquerda e um pequeno troço em recta que 
termina na Rotunda de Ligação à Plataforma Logística. 
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2.2 Perfil Longitudinal 

Sendo a zona de implantação do traçado caracterizada por uma orografia sem pendentes 
ou acidentes geográficos relevantes, apresentando-se o terreno na generalidade quase 
plano, implica que a rasante esteja ajustada às condições concretas, compondo-se de 
rampas e declives muito suaves. 
 
A ausência de obstáculos naturais significativos permite a definição de um perfil 
longitudinal com trainéis e curvas verticais absolutamente dentro dos parâmetros 
normativos em vigor, sendo possível serem proporcionadas seguras condições de 
circulação rodoviária. 
 
A única condicionante para o traçado da rasante é a existência da Auto-estrada A1 e a 
necessidade de garantir um gabarit mínimo de 5.5 metros, na sua transposição. 
 
O perfil longitudinal da Ligação à A1 (Ramo A+B) inicia-se de acordo as rasantes dos 
ramos unidireccionais A e B, do Nó com a A1, ajustadas às pendentes da A1. Assim, a 
rasante do Ramo A+B apresenta um trainel ascendente com uma inclinação de 4% 
seguido de uma curva convexa, na qual se implanta a PS.A1. 
 
Segue-se um pequeno trainel descendente com uma inclinação de 5.0% e uma curva 
côncava. 
 
De seguida, a rasante apresenta um trainel descendente com uma extensão de cerca de 
415 metros e com uma inclinação de 0,5% no qual se implanta a praça de portagem do 
novo Nó. 
 
Segue-se uma curva côncava, terminando o perfil longitudinal da Ligação à A1 com um 
trainel ascendente com uma inclinação de 1.0%. 
 
A rasante da Ligação à A1 apresenta-se sempre acima do terreno natural, não ocorrendo 
qualquer escavação. 
 
 
 
 
2.3 Perfil Transversal tipo 

As principais características do Perfil Transversal Tipo preconizado para a Ligação à A1 
são as seguintes: 
 

• Faixa de rodagem, com uma via em cada sentido, tendo cada via 3,75 m de 
largura; 

• Bermas direitas com 2,50 m de largura; 

• Bermas esquerdas com 1,00 m de largura; 

• Separador central com 0,60 m de largura. 
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FIG. III. 2 – Implantação Local do Projecto de Acessos Rodoviários 
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O Perfil Transversal Tipo da Rotunda de Ligação à PLLN apresenta as seguintes 
características: 
 

• Raio da Ilha Central, Ri = 28,00 m; 

• Faixa de rodagem, com uma via de largura 9,50 m; 

• Berma direita com 2,50 m de largura; 

• Berma esquerda com 1,00 m de largura. 

 
 
 
 
2.4 Ligações à Rede Viária 

O traçado da ligação em análise considera todas as possíveis e necessárias ligações 
rodoviárias com a rede viária existente. 
 
Descrevem-se em seguida, de forma resumida, as principais características dessas 
ligações. 
 
 
 
2.4.1 Nó de Ligação à A1 
Tal como anteriormente referido, o Nó de Ligação à A1 localiza-se aproximadamente ao 
km 29+000 da Auto-estrada A1 e tem a configuração de trompete.  
 
É constituído por quatro ramos unidireccionais (Ramo A, Ramo B, Ramo C e Ramo D) e 
por um ramo bidireccional Ramo A+B, que transpõe a A1 através da Passagem Superior 
PS.A1. 
 
A Praça de Portagem da Ligação à A1 implanta-se no Ramo A+B. 
 
Este novo Nó com a A1 terá uma funcionalidade e operacionalidade conjunta com os 
denominados nós de interligação A1/A10 e do Carregado.  
 
 
 
2.4.2 Rotunda de Ligação à Plataforma Logística 
A Rotunda de Ligação à Plataforma Logística apresenta um raio interior de 28,50 m, uma 
via de circulação com 9,50 m de largura e cinco entradas. 
 
É nesta rotunda que terminam a Ligação à A1 e o projecto complementar de Ligação à 
EN1, bem como o caminho de acesso ao edifício da praça de portagem. As duas 
restantes entradas restabelecem a ligação à rede viária local existente, nomeadamente à 
Passagem Superior sobre a linha de caminho de ferro, aproximadamente ao km 36+000 
da Linha do Norte, mas também à estrada existente paralela à linha de comboio, Rua da 
Estação. 
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2.5 Praça de Portagem 

Na Ligação à A1 será necessário construir uma praça de portagem, pois a Auto-estrada 
A1 está concessionada à BRISA – Auto-estradas de Portugal, S. A. em regime de 
cobrança de portagem ao utilizador. O sistema de Portagens fará o controle dos veículos 
na entrada e na saída (sistema fechado: registo de entrada na via verde ou recolha de 
ticket, registo da saída na via verde ou pagamento). 
 
A interacção da Portagem implantada na Ligação à A1 com as Portagens da Auto-
estrada que com ela se interligam (A1) materializa-se da seguinte forma: 
 

• Os veículos provenientes da A1 que entrem na Ligação à A1, recolheram ticket 
numa das portagens da rede de Auto-estradas concessionadas, procederão ao 
pagamento nesta Praça de Portagem. 

 
• Para o tráfego que pretenda aceder à A1 a partir da Rotunda de Ligação à 

Plataforma Logística, o ticket será recolhido nesta Praça de Portagem e o 
pagamento terá lugar na Praça de Portagem de uma saída da A1 ou doutra 
qualquer Auto-estrada com ela conectada. 

 
 
 
 
2.6 Restabelecimentos e Obras de Arte 

Em termos de Restabelecimentos previstos, o CM1237, correspondente à Estrada do 
Bairro localizada a Nascente da A1, será restabelecido através do caminho de acesso ao 
Edifício da Praça de Portagem com um perfil transversal tipo com 4,0 metros de faixa de 
rodagem e bermas com 0,5 metros. 
 
Ao nível das Obras de Arte, prevê-se a sua construção quando é necessário transpor a 
Auto-estrada A1, concretizada pela implantação da Passagem Superior (PS.A1) ao  
km 29+000 densa auto-estrada. 
 
 
 
 
2.7 Terraplenagens. Movimento de Terras 

O traçado da ligação em estudo desenvolve-se sempre acima do terreno natural, em 
aterro. As características geológicas dos terrenos de fundação, leva a que tenha sido 
dada especial atenção ao seu dimensionamento, conduzindo a limitações na altura dos 
aterros a construir e à concepção e ponderação de soluções especiais, nomeadamente, o 
recurso à consolidação forçada das aluviões mediante a instalação de pré-cargas em 
conjugação com drenos verticais, por forma a permitir obter o ganho de resistência 
associado à consolidação.  
 
À semelhança dos estudos realizados nas proximidades da área em estudo e em face 
das fracas características mecânicas das aluviões, limitaram-se as alturas dos aterros a 
cerca de 4 m, sendo excepção os aterros a construir nas zonas de aproximação às Obras 
de Arte sobre a A1 que possuirão alturas superiores a 4 m.  
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2.7.1 Aterros 
De acordo com a informação recolhida e atendendo ao comportamento dos aterros da A1 
e dos aterros do nó de interligação A10/A1, à altura dos aterros a construir, às 
respectivas condições de fundação e à morfologia do local de implantação da ligação, 
considera-se que estes devam ser executados com inclinações suaves, idênticas às dos 
aterros existentes, ou seja da ordem de 1V/2H, permitindo esta inclinação assegurar a 
sua estabilidade global. 
 
Com base na informação recolhida e tendo em conta a natureza litológica e as 
características hidrogeológicas das formações ocorrentes na zona assim  
como a pluviosidade da região, é provável a ocorrência de caudais de  
escorrência superficial e a subida do nível freático até à superfície, durante a época das 
chuvas. Considerou-se por isso necessário antever-se nesta fase do estudo medidas com 
vista a minimizar a acção das águas de escorrência superficial, quer a acção de possíveis 
águas subterrâneas, passando pela conveniente drenagem da plataforma, assim como 
pela construção de uma camada drenante na base do aterro envolta em geotêxtil. 
 
 
 
2.7.2 Condições de Fundação das Obras de Arte 
Prevê-se que a Obra de Arte sobre a A1 seja fundada com recurso a fundações 
indirectas (estacas), que deverão ser do tipo moldado com extracção do terreno, 
construídas ao abrigo de tubo molde recuperável ou de lamas densas. A existência de 
nível freático e a baixa consistência dos lodos deverão ser tidos em consideração nas 
técnicas construtivas a adoptar. 
 
Deverão, ainda, ser consideradas, no dimensionamento das estacas, possíveis acções 
resultantes dos assentamentos dos aterros de aproximação, nomeadamente, esforços 
axiais devidos ao desenvolvimento de fenómenos de atrito negativo e esforços de flexão 
e corte associados aos movimentos horizontais dos solos moles. 
 
 
 
2.7.3 Movimento de Terras 
Os volumes de movimentos de terras esperados são os seguintes: 
 

• Escavação: 15 500 m3; 

• Aterro: 92 400 m3. 

Os materiais para a construção dos aterros e uma vez que não existem escavações em 
linha, serão provenientes de materiais de empréstimo, os quais deverão possuir 
características adequadas para serem utilizados na construção dos aterros, bem como 
ter origem em locais autorizados para o efeito. 
 
A escavação prevista decorre do saneamento que será necessário fazer aos solos para 
garantia de estabilidade dos aterros, os quais serão conduzidos a depósitos. 
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2.8 Drenagem 

O projecto de drenagem tem como objectivo definir e dimensionar um sistema de 
drenagem eficaz, que garanta a protecção da obra dos efeitos nocivos da água e 
proporcione uma circulação segura durante os períodos de precipitação. Pretende-se 
ainda que durante a ocorrência da cheia de dimensionamento não ocorram prejuízos 
graves, nem nas infra-estruturas projectadas, nem nas áreas envolventes, assegurando a 
continuidade dos sistemas hídricos existentes, de modo a preservar as características 
das zonas associadas às linhas de água. 
 
Para assegurar a minimização dos efeitos das descargas efectuadas ao longo do 
traçado, pretende-se conduzir, dentro dos limites de expropriação, a água interceptada ou 
descarregada pelo sistema de drenagem até às linhas de água naturais.  
 
Na saída das passagens hidráulicas e de forma a garantir a restituição com velocidades 
compatíveis com as condições de escoamento naturais nas linhas de água serão 
adoptados dissipadores de energia em enrocamento e eventualmente colocadas 
nalgumas situações medidas complementares que garantem uma maior dissipação de 
energia quando conjugadas com o efeito de alargamento causado pela boca de saída.  
 
 
 
2.8.1 Drenagem Transversal 
Lateralmente e ao longo da Ligação à EN1 (lado Norte), existe a Vala do Carril, linha de 
água principal que é somente interferida pelo acesso à rede viária existente a construir a 
partir da Rotunda de Ligação à Plataforma Logística.  
 
Para além desta, identifica-se ainda uma vala afluente da Vala do Carril (margem direita), 
interferida pela Ligação A1, logo a Nascente da A1. 
 
Para o restabelecimento desta linha de água e efluente, dimensionaram-se passagens 
hidráulicas ou aquedutos, tendo-se avaliado se as condições de escoamento a jusante 
poderiam determinar o funcionamento do aqueduto, e ainda, qual a altura máxima de 
água admissível a montante da passagem hidráulica, sem prejuízo das áreas 
envolventes. 
 
Realizou-se, assim, uma análise dos pontos baixos do perfil longitudinal para verificar se 
a altura máxima de água permitida a montante do aqueduto não interferiria com o 
esquema de drenagem da plataforma. O seu dimensionamento foi realizado para um 
período de retorno de 100 anos. 
 
Foram adoptados para as situações correntes aquedutos circulares com um diâmetro 
mínimo de 1,0 m para as novas passagens hidráulicas. Para secções superiores a 1,50 m 
utilizar-se-ão aquedutos com secção quadrada ou rectangular, nomeadamente na 
passagem associada à Vala do Carril. 
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Em todas as situações serão respeitadas as recomendações do Instituto da Água no 
sentido de manter o traçado original das linhas de água e de não se exceder as 
velocidades existentes nas linhas de água originais na restituição dos aquedutos. 
 
Assim, e após todas as considerações expostas anteriormente, apresenta-se o quadro de 
cálculo hidrológico para as linhas de água associadas às interferências pela Ligação à 
A1, assim como as secções previstas associadas ao caudal de cálculo previsto para os 
seu restabelecimento. 
 
 

Quadro III. 1 – Características das Passagens Hidráulicas 

PH Km Secção Bacia Área
(km) 

Comp.
(m) 

Altitude
(m) 

I média
(m/m) 

Tc 
(horas) 

Int 
(mm/h) 

C 
(-) 

Caudal
(m3/s) 

Lig. à A1 

0+388 1φ1.50* B RA+B 1 0,085 475 9,0 0,015 0,38 75 0,60 1,06 

0+415 1φ1.50* B RA+B 2 0,085 475 9,0 0,015 0,38 75 0,60 1,06 

0+747 1φ1.00* B RA+B 3 0,085 475 9,0 0,015 0,38 75 0,60 1,06 

0+812 1φ1.00 B RA+B 4 0,085 475 9,0 0,015 0,38 75 0,60 1,06 

Notas: φ min de cálculo = 1,00 m 
 * - sobredimendionamento da secção de cálculo devido ao comprimento da obra 
 
 
A passagem hidráulica associada à Vala do Carril terá uma secção igual à obra 
imediatamente a jusante da nova. 
 
 
 
2.8.2 Drenagem Longitudinal 
Os órgãos que constituem o sistema de drenagem longitudinal serão dimensionados para 
os caudais de cálculo associados a uma cheia com 20 anos de período de retorno. 
 
A drenagem longitudinal será na sua maior parte constituída por valetas de bordadura 
nas bermas e em aterros com altura superior a 3,0 m. As valetas de bordadura serão 
executadas em meias manilhas assentes em coxim de betão, com secção nunca inferior 
a 0,30 m de diâmetro 
 
Às valetas de bordadura estarão associadas descidas de talude e dissipadores de 
energia no final destas. Os locais de descarga serão aferidos de modo a garantir um 
correcto funcionamento do sistema de drenagem e de modo a que os caudais gerados 
sejam rapidamente lançados no meio receptor, nomeadamente a linha de água da vala 
do Carril. A drenagem do pé de talude de aterro será assegurada através de valas de pé 
de talude triangulares com fundo revestido. 
 
Sempre que existir separador rígido do tipo New Jersey ou equivalente e em situação de 
curva serão implantadas caleiras de rasgo contínuo com diâmetro interior nunca inferior a 
0,30 m. 
 
Às caleiras de rasgo contínuo estarão associadas caixas de visita espaçadas no máximo 
de 100,0 m e colectores de evacuação lateral com secção nunca inferior a 0,40 m de 
diâmetro. 
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2.9 Pavimentação 

Para a Ligação à A1 prevê-se a aplicação de um pavimento de betão betuminoso normal.  
 
Na zona de articulação com a A1, será adoptado um pavimento semelhante. 
 
Na zona da praça da portagem, a camada de desgaste será em betão betuminoso com 
betume especial anti-querosene”. 
 
 
 
 
2.10 Tráfego 

De acordo com o Estudo de Tráfego realizado para o projecto, os valores de Tráfego 
Médio Diário Anual, englobando os dois sentidos de tráfego, apresentam-se no quadro 
seguinte para os anos 2010 (ano de entrada em exploração) e ano 2022.  
 
Nesse quadro apresentam-se também os volumes previstos para a Ligação à EN1, cujo 
tráfego será também considerado na avaliação dos impactes cumulativos em termos de 
qualidade do ar e ruído. 
 
 

Quadro III. 2 – Dados de Tráfego Médio Diário (veículos/dia) 

Tráfego Médio Diário Anual 

Secção 
2010 2022 

Ligeiros Pesados Total Ligeiros Pesados Total 

Ligação à EN1 (Rotunda de Ligação à 
PLLN – Rotunda de Ligação à EN1) 4 650 780 5 430 5710 1 130 6 840 

Ligação à A1 (Rotunda de Ligação à 
PLLN – Nó A1) 6 270 1 900 8 170 12 950 3 050 16 000 
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3. PROJECTO COMPLEMENTAR 

Como projecto complementar que permitirá uma mais completa articulação da PLLN com 
a rede viária local, refere-se a ligação que será estabelecida com a EN1, com 
desenvolvimento paralelo à Ligação à A1 e uma extensão de 1,2 km. 
 
A Ligação à EN1 é composta por uma faixa de rodagem, com duas vias, tendo cada via 
3,50 m de largura. As bermas terão 2,50 m de largura.  
 
Esta Ligação à EN1 que se localiza na FIG. III. 1 e FIG. III. 2 inicia-se aproximadamente 
ao km 29+600 na EN1, local onde será construída uma Rotunda. 
 
Segue-se um desenvolvimento em recta onde se implanta um viaduto com 200 metros, 
que para além de transpor a A1, passa também acima do Ramo B do novo Nó com a A1. 
 
A ligeira inflexão que o traçado apresenta no início da ligação permite que a transposição 
da A1 através do viaduto seja feita a norte da PS.A1 da Ligação à A1, a uma distância 
aproximada de 30 metros. 
 
O traçado da ligação prossegue para nascente e de forma paralela à Ligação à A1, vindo 
a terminar, tal como a Ligação à A1, na Rotunda de Ligação à Plataforma Logística. 
 
A Rotunda de Ligação à EN1 apresenta um raio interior de 24,00 m e uma via única com 
6,00 m de largura. Trata-se de uma rotunda de quatro entradas, que será implantada no 
local do entroncamento existente aproximadamente ao km 29+600 da EN1. Para além da 
entrada para a PLLN desta ligação, a rotunda permite seguir no sentido do Carregado ou 
no sentido de Vila Franca de Xira. A quarta entrada restabelece o entroncamento actual 
em direcção às localidades de Quintas e Cadafais. 
 
Nas imediações da zona de implantação da Rotunda de Ligação à EN1, localiza-se um 
armazém, cujo acesso se fará por um lancil galgável do lado Noroeste da rotunda, de 
modo a permitir a entrada e a saída de veículos. 
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4. PROGRAMAÇÃO DE EXECUÇÃO 

Relativamente à programação de execução deste acesso, prevê-se o início da 
construção no último trimestre de 2008 e o final da construção no último trimestre de 
2009. 
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CAPÍTULO IV – CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO ACTUAL DO AMBIENTE E 
AVALIAÇÃO DE IMPACTES 
 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

Procede-se neste capítulo à caracterização da situação actual do ambiente, seguida da 
respectiva avaliação de impactes. 
 
Os factores ambientais em análise correspondem aos que potencialmente poderão ser 
susceptíveis à ocorrência de impactes, decorrentes das características do projecto e das 
próprias características da zona de implantação e referem-se a: 
 

• Geologia 
• Solos e Uso do Solo 
• Recursos Hídricos; 
• Qualidade do Ar; 
• Ruído; 
• Ecologia e Paisagem 
• Ordenamento do Território; 
• Mobilidade; 
• Património. 

 
Para o estudo de cada um destes factores e em função das suas características 
específicas e da área potencialmente afectada pela construção e funcionamento do 
projecto, foram adoptadas metodologias próprias, as quais serão apresentadas nos 
pontos respeitantes a cada uma das componentes.  
 
No entanto, em cada factor ambiental será seguida a mesma tipologia de classificação de 
impactes, constituída pelos seguintes parâmetros: 
 

Qualificação 
(revela se o impacte é positivo ou negativo para 

o ambiente) 
Positiva / Negativa 

Magnitude 
(refere-se ao grau de afectação sobre um 

determinado factor) 
Reduzida / Moderada / Elevada  

Incidência 
(se o impacte resulta de acções directas do 

projecto ou dos seus efeitos) 
Directa / Indirecta 

Duração 
(refere-se à escala temporal em que actua um 

determinado impacte)
Temporária / Permanente 

Reversibilidade 
(tem em conta a possibilidade de, uma vez 

produzido o impacte, o sistema afectado poder 
voltar ao seu estado inicial) 

Reversível / Irreversível 

Significância
(significado do impacte em termos do contexto) 

Pouco Significativo / Significativo / Muito 
Significativo  
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Na análise que é realizada é ainda considerado o projecto complementar referente à 
Ligação à EN1, nomeadamente porque da sua implantação resultarão impactes 
cumulativos com a Ligação da PLLN à A1. 
 
 
Na sequência desta avaliação por áreas temáticas, procede-se a uma Síntese de 
Impactes. 
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2. GEOLOGIA 

2.1 Introdução 

Avaliam-se neste ponto as características geológico geotécnicas das formações 
interferidas e das soluções de projecto previstas, nomeadamente em termos de 
alterações na morfologia pela criação de taludes e soluções já contempladas para a 
garantia de estabilidade da via. 
 
Consideram-se ainda os movimentos de terras gerados pela implantação do projecto. 
 
Para esta análise consideraram-se os elementos disponibilizados pelo Estudo Geológico 
– Geotécnico do projecto. 
 
 
 
 
2.2 Situação Actual do Ambiente 

A zona em estudo insere-se na Orla Ocidental, em terrenos que fazem parte da margem 
direita do Rio Tejo. 
 
As formações que ocorrem nesta zona pertencem ao Plio-Plistocénico, e estão 
representadas pelos depósitos de antigos terraços fluviais (Q) e pelas  
aluviões (a), e eventualmente por depósitos de cobertura (DC). 
 
As aluviões com grande desenvolvimento nesta zona apresentam espessuras 
consideráveis e correspondem a um complexo flúvio-marinho constituído 
predominantemente por lodos com intercalações de areias mais ou menos lodosas. Na 
base das aluviões é também frequente a ocorrência de níveis de cascalheiras de calhaus 
rolados. 
 
As aluviões, de constituição essencialmente argilosa, têm em geral reduzida 
permeabilidade, apresentando, no entanto, normalmente um teor em água bastante 
elevado. A existência de alguns níveis mais arenosos intercalados e de uma camada de 
cascalheiras arenosas na base, contribui para o aumento significativo da permeabilidade 
desta formação. Durante os períodos de maior pluviosidade o nível freático pode subir até 
à superfície. 
 
Os depósitos de terraços que apresentam maior desenvolvimento para Norte ao longo da 
baixa correspondente à Vala do Carregado são constituídos por argilas, areias e 
cascalheiras. A sua formação está directamente associada ao transporte e deposição de 
materiais pelo rio Tejo e seus afluentes. 
 
Os depósitos de cobertura, são essencialmente silto-argilosos e silto-arenosos, com 
pequenos fragmentos dispersos de arenitos e de calcários e com alguma matéria 
orgânica e raízes. Resultam da alteração superficial das formações subjacentes e 
normalmente têm espessura reduzida. 
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2.3 Avaliação de Impactes 

O traçado da ligação desenvolve-se sempre em aterro, não ocorrendo taludes de 
escavação. 
 
As características geológicas dos terrenos de fundação (fracas características mecânicas 
das aluviões), leva a que tenha sido dada especial atenção ao seu dimensionamento, 
conduzindo também a limitações na altura dos aterros a construir. Os aterros não 
excedem assim os 4 metros de altura, sendo excepção os aterros a construir nas zonas 
de aproximação à Passagem Superior sobre a A1 que possuirão alturas um pouco 
superiores a 4m.  
 
Atendendo ao comportamento dos aterros da A1 e dos aterros do nó de interligação 
A10/A1, à altura dos aterros a construir, às respectivas condições de fundação e à 
morfologia do local de implantação, estes serão executados com inclinações suaves, 
idênticas às dos aterros existentes, ou seja da ordem de 1V/2H, permitindo esta 
inclinação assegurar a sua estabilidade global. 
 
Os impactes na morfologia serão, assim, pouco significativos pela reduzida altura do 
projecto acompanhando a disposição geral do terreno com taludes suaves, de reduzida 
inclinação. 
 
Com base na informação recolhida e tendo em conta a natureza litológica e as 
características hidrogeológicas das formações ocorrentes na zona assim como a 
pluviosidade da região, pode antever-se a ocorrência de caudais de escorrência 
superficial e a subida do nível freático até à superfície, durante a época das chuvas, pelo 
que se considerou necessário nesta fase do estudo incorporar medidas com vista a 
minimizar a acção das águas de escorrência superficial, quer a acção de possíveis águas 
subterrâneas, passando pela conveniente drenagem da plataforma, assim como pela 
construção de uma camada drenante na base do aterro envolta em geotêxtil. 
 
A Obra de Arte correspondente à PS1 sobre a A1 será fundada com recurso a fundações 
indirectas (estacas), que deverão ser do tipo moldado com extracção do terreno, 
construídas ao abrigo de tubo molde recuperável ou de lamas densas. 
 
A implantação do projecto e dada a sua forma de desenvolvimento em aterro, regista um 
défice de terras, na ordem dos 76 900 m3 que terão que ser provenientes de materiais de 
empréstimo e com características adequadas para serem utilizados na construção dos 
aterros, uma vez que não existem escavações em linha. 
 
Este balanço é o resultado da necessidade de cerca de 92 400 m3 de terras para aterro e 
de se ter que proceder ao saneamento de cerca de 15 500 m3 de solos para garantia de 
estabilidade dos aterros. Em ambos os casos, obtenção ou deposição de terras, se 
deverá recorrer a locais devidamente licenciados para o efeito. 
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Estes impactes que ocorrerão na fase de construção, são assim considerados 
temporários, negativos, directos, irreversíveis, de magnitude reduzida, em termos 
de alteração da morfologia, a moderada pelo volume de terras necessário, mas 
globalmente pouco significativos, face a serem essencialmente impactes temporários. 
 
Na fase de exploração poderão ocorrer impactes relacionados com a estabilidade dos 
aterros, que são impactes de natureza geotécnica e para os quais o projecto contempla já 
medidas para o seu controle, pelo que são considerados pouco significativos. 
 
 
 
 
2.4 Conclusões 

Considera-se que da implantação do projecto resultarão impactes globalmente pouco 
significativos ao nível da geologia e geomorfologia.  
 
As alterações previstas na morfologia são reduzidas pela baixa altura dos taludes e 
inclinações suaves. 
 
Os movimentos de terras decorrentes da sua construção implicam o recurso a material de 
empréstimo, dado que o projecto se desenvolverá em aterro. Estes impactes são, 
contudo, temporários ainda que os volumes envolvidos tenham algum significado.  
 
O projecto contempla já medidas adequadas para o controle dos impactes na fase de 
exploração, nomeadamente os de natureza geotécnica relacionados com a estabilidade 
dos taludes, pelo que não se identificam situações de sensibilidade especial. 
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3. SOLOS E USO DO SOLO 

3.1 Introdução 

A análise relativa à componente solos foi elaborada recorrendo à extrapolação dos solos 
a partir das formações geológicas interceptadas e ao Atlas do Ambiente. 
 
Para a análise do uso do solo recorreu-se à análise da fotografia aérea complementada 
com levantamentos de campo. 
 
Estas informações foram posteriormente confrontadas com a forma de implantação do 
projecto para a avaliação dos impactes sobre estas componentes. 
 
 
 
 
3.2 Situação Actual do Ambiente 

Na zona de implantação do projecto e na sua envolvente é possível constatar a 
existência de dois tipos de solos, correspondentes aos Fluviossolos Êutricos e 
Solonchaks Gleizados (FIG. IV. 1). 
 
Os fluvissolos desenvolvem-se em depósitos fluviais, lacustres ou marinhos recentes, 
particularmente em zonas periodicamente inundadas. Estes solos caracterizam-se por 
serem constituídos por depósitos não consolidados bastantes heterogéneos do ponto de 
vista granulométrico. 
 
Os fluvissolos do tipo êutrico têm um grau de saturação em bases de 50% ou superior, 
pelo menos entre 20 e 50 cm de profundidade sendo calcários nessa mesma espessura 
do perfil. São solos em geral férteis de pH neutro, com sedimentos costeiros contendo 
CaCO3 (conchas). Apresentam limitações para a agricultura uma vez que são 
frequentemente sujeitos a inundações, o que origina problemas de drenagem e um 
aumento da salinidade. Contudo, através de um controle das inundações e respectiva 
drenagem poderão ser utilizados para uma grande variedade de culturas. 
 
De acordo com a FIG. IV. 2, verifica-se que o uso dos fluvissolos da área de implantação 
da PLLN e do presente acesso caracteriza-se pela presença de culturas anuais de 
regadio. 
 
Os Solonchaks formam-se em zonas onde os índices de precipitação são inferiores aos 
da evaporação, em pelo menos uma época do ano, e caracterizam-se por teores 
elevados de sais. São solos com concentração de sais solúveis a menos de 1,25 m de 
profundidade, apresentando uma utilização reduzida. 
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Fonte: Atlas do Ambiente (www.iambiente.pt) 

FIG. IV. 1 – Carta de Solos 

Localização 
Esquemática do 
Acesso à PLLN 
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De acordo com o actual uso do solo (FIG. IV. 2) observa-se que a ocupação deste tipo de 
solos é mais diversificada, nomeadamente áreas urbanas, tecido industrial, sistemas 
culturais e parcelares. Na área de implantação do projecto corresponde a zonas, em 
parte cultivadas (com o mesmo tipo de cultivo – trigo) e a áreas de matos rasteiros. 
 
Através da visita ao local foi possível observar que na área de implantação do projecto 
ocorre o cultivo de trigo (Foto 1) e de matos rasteiros (Foto 2). 
 

 
 

Foto 1 – Cultivo de Trigo 
 
 

 
 

Foto 2 – Matos rasteiros 
 
 
Na envolvente directa encontra-se em termos de áreas edificadas, o bairro da Atral Cipan 
(pequeno bairro de funcionários da empresa com edifícios de 2/3 pisos9, a Norte do  
km 0+800 e uma habitação isolada, para Sul desse mesmo km. Também do Norte do 
final do futuro acesso encontra-se ainda a fábrica da Atral Cipan. 
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FIG. IV. 2 – Uso do Solo 
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3.3 Avaliação de Impactes 

São considerados impactes sobre os solos e respectivos usos todas as modificações à 
situação actual, decorrentes da implantação do projecto e perspectivas de evolução 
futura. 
 
Os impactes iniciam-se na fase de construção e têm um carácter permanente, dada a 
ocupação irreversível da faixa de implantação pelo desenvolvimento da via em aterro. 
Considera-se que os impactes têm uma qualificação negativa dado que da implantação 
do projecto ocorrerá uma artificialização da área a ocupar. 
 
Com a fase de construção ocorrerão alterações texturais e estruturais nos solos da área 
de implantação do projecto derivadas sobretudo da realização dos aterros e ocupação do 
espaço. 
 
O projecto ocupará em cerca de metade do traçado solos férteis com uso agrícola e na 
outra metade, solos sem uso especial, na envolvência da A1 que será transposta por 
uma passagem superior e sem qualquer afectação ao seu uso. 
 
Desta forma, considera-se que a ocupação do solo com a implantação do projecto e a 
respectiva artificialização do local constitui um impacte negativo, permanente, directo, 
local sobre o solo e respectivo uso actual, não minimizável, pelo que a sua magnitude é 
moderada embora globalmente se considere o impacte pouco significativo face à 
reduzida faixa de ocupação e à artificialização do meio já ocorrer em parte nas 
envolvente da A1, assim como, na envolvente da Linha do Norte, com usos industriais e 
urbanos. 
 
Estas situações traduzir-se-ão, assim, em impactes negativos, permanentes, pouco 
significativos que serão de abrangência local. É ainda de referir que se trata de uma 
alteração que se insere no processo de transformação de usos que ocorrerá em primeiro 
lugar com a PLLN, sendo que o próprio PDM em revisão, classifica toda a faixa até à A1 
como Solo Urbano, que será urbanizado em função de actividades devidamente 
programadas (ver ponto 8).  
 
Face ao edificado referido para a envolvente não existe qualquer afectação sobre o 
mesmo. Os eventuais impactes são assim de natureza acústica e paisagística que são 
avaliados nos respectivos descritores. 
 
 
 
3.4 Conclusões 

Da implantação do projecto ocorrerá a afectação permanente e irreversível dos solos e 
actuais usos, numa faixa de cerca de 1,2 km de extensão. 
 
Os solos são em geral férteis, verificando-se que em cerca de metade do percurso da via 
estão ocupados com o cultivo de cereal e na restante parte sem uso específico, numa 
envolvente já toda ela com alguma artificialização pela presença de vias de comunicação, 
áreas industriais e urbanas. O próprio PDM em revisão classifica a zona em Solo Urbano, 
cuja urbanização é decorrente da aprovação da PLLN. 
 
Estas situações traduzir-se-ão assim em impactes negativos, permanentes, pouco 
significativos que serão de abrangência local. 
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4. RECURSOS HÍDRICOS 

4.1 Introdução 

A presente caracterização tem por objectivo a identificação da situação ao nível dos 
recursos hídricos, enquadrando nesta matéria o novo local proposto para as 
acessibilidades rodoviárias à Plataforma Logística. 
 
Esta análise incide sobre os recursos hídricos superficiais e onde nomeadamente se tem 
também em conta os potenciais impactes que poderão ser induzidos ao nível das cheias, 
face às características da zona. 
 
A caracterização dos recursos hídricos de superfície terá em conta os aspectos 
quantitativos e qualitativos com orientação para o local de implantação do projecto e sua 
envolvente directa. 
 
Em termos quantitativos, compreende a descrição de aspectos de hidrografia, hidrologia 
e usos de água. Em termos qualitativos, a caracterização abrange a identificação dos 
usos actuais e futuros das linhas de água superficiais do local e a caracterização da sua 
qualidade, bem como ainda o levantamento das principais fontes poluentes responsáveis 
pela actual qualidade. 
 
As fontes de informação utilizadas correspondem ao Estudo de Impacte Ambiental (EIA) 
da Plataforma Logística de Lisboa Norte (IDAD, 2007), que caracteriza, de forma 
exaustiva e actualizada a zona do projecto, o Estudo Hidrológico para a Área de Futura 
Plataforma Logística de Lisboa Norte” (ATKINS, 2006), o “Estudo Hidráulico da Influência 
da PLLN na Envolvente, em Situação de Cheias no Rio Tejo” (ATKINS, 2008) e os 
levantamentos de campo efectuados no local. 
 
 
 
 
4.2 Situação Actual do Ambiente 

4.2.1 Hidrografia 
A área proposta para o novo acesso rodoviário inicia-se no extremo Noroeste da PLLN 
após a passagem superior existente sobre a Linha do Norte desenvolvendo-se com uma 
orientação geral Nascente – Poente em direcção à A1 que é interceptada de forma 
perpendicular por este novo acesso. 
 
Este novo acesso insere-se, portanto, no mesmo contexto local da PLLN, na margem 
direita do rio Tejo, incluindo-se, assim, na bacia hidrográfica do rio Tejo. 
 
Na FIG. IV. 3 enquadra-se a localização do novo acesso rodoviário e da Ligação à EN1, 
encarada como projecto complementar, face à bacia hidrográfica onde se insere (vala do 
Carril), apresentando-se ainda como referência as bacias envolventes, nomeadamente as 
abrangidas pela Plataforma Logística. 
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FIG. IV. 3 – Planta Geral de Localização da Bacia Hidrográfica Interferida pelo Novo Acesso 

e Bacias Envolventes 
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Os acessos à A1 e EN1 que se executam paralelamente um ao outro, têm um 
desenvolvimento em grande parte paralelo à Vala do Carril, seguindo a Sul desta linha de 
água afluente do rio Tejo, desde o início do traçado até à zona de intercepção da A1. 
 
A Vala do Carril, como se verifica da análise da figura, delimita o extremo Norte da PLLN, 
tendo como limite a Norte, a bacia hidrografia do rio Grande da Pipa / Vala do Carregado 
e a Sul, a bacia hidrográfica da Vala de Emaús, todas elas afluentes do rio Tejo e com 
desenvolvimento perpendicular a esse rio. 
 
No quadro seguinte apresentam-se as características destas linhas de água. 
 
 

Quadro IV. 1 – Características das Linhas de Água Presentes na Área do Projecto e 
Envolvente Directa 

Linha de Água Secção Área da 
Bacia (km2) 

Comprimento da 
Linha de Água (km) 

Vala do Carril 
Entrada na Área da PLLN 2,4 1,70 

Confluência no Tejo 3,2 2,70 

Vala de Emaús Confluência no Tejo 0,98 1,65 

Rio Grande da Pipa / Vala do Carregado Confluência no Tejo 116,8 25 

 
 
 
A ocupação do solo na bacia da Vala do Carril é essencialmente rural, com a existência 
de campos de trigo entre a A1 e a Linha do Norte, havendo também uma ocupação 
industrial atestada pela presença de várias fábricas e armazéns na envolvente da A1, 
EN1 e Linha do Norte. Mais pontualmente surge uma ocupação urbana localizada em 
pequenos bairros junto à A1, junto à Linha do Norte e a Norte da EN1. 
 
A montante da EN1, a Vala do Carril apresenta declives mais acentuados não tendo a 
linha de água um percurso bem definido na Carta Militar (ver FIG. IV. 3), sendo de 
carácter torrencial. 
 
Para Sul da EN1, a bacia desenvolve-se em áreas planas da Lezíria do Tejo, tendo a 
linha de água características fluviais e correndo ao longo de uma vala que apresenta um 
aumento da sua largura de montante para jusante. Nas fotos seguintes retratam-se as 
características desta linha de água no local do projecto. 
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Vala do Carril, a Sul da A1 (vista da Estrada do Bairro da Atral 

Cipan para Norte) 
 
 

 
Vala do Carril, a Sul da A1 (vista da Estrada do Bairro da Atral 

Cipan para Sul, posicionando-se o traçado para a direita) 
 
 

 
Vala do Carril, vista para Norte em direcção à A1, a partir do 

arruamento associado à Passagem Superior existente sobre a 
Linha do Norte. O traçado posiciona-se para a esquerda, 

desenvolvendo-se nos campos de trigo que envolvem a vala. 
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Vala do Carril, troço paralelo à Passagem Superior existente sobre 
a Linha do Norte, correspondente ao trecho onde o futuro acesso 

utiliza a via existente 
 
 
Nesta bacia surgem por vezes valas de drenagem perpendiculares à vala do Carril, 
tendo-se identificado na área de estudo uma vala que segue a Sul da A1 e paralelamente 
à Estrada do Bairro da Atral Cipan, via que estabelece o acesso ao antigo bairro da Atral 
Cipan a partir da Estrada da Vala. 
 
 

 
 

Vala de drenagem perpendicular à Vala do Carril com 
desenvolvimento ao longo da Estrada do Bairro da Atral Cipan 

(vista para Sul) (o ponto de cruzamento com a Vala do Carril que 
segue sob a PH é visível na foto). 
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Vala de drenagem perpendicular à Vala do Carril (vista para Norte) 
 
 
A análise do perfil longitudinal desta ribeira, a jusante da Linha do Norte (FIG. IV. 4), 
permite identificar trechos onde ocorrem fenómenos de assoreamento, em particular no 
trecho a menos de 400 m da confluência. 
 
Na zona terminal da ribeira, verifica-se frequentemente, em situação de preia-mar, a 
inversão do sentido do escoamento, dado que não existem equipamentos de controlo de 
níveis. 
 

 
FIG. IV. 4 – Perfil Longitudinal do Talvegue da Vala do Carril, a Jusante da Linha do Norte 
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A largura do rasto varia entre um máximo de 9,6 m, na zona da confluência e um mínimo 
de 1,8 m junto da travessia da Linha do Norte. 
 
Este curso de água apresenta também características marcadamente artificiais, com a 
existência de diques marginais ao longo de todo o desenvolvimento do leito principal a 
jusante da travessia da Linha do Norte/via rodoviária. Na margem direita o coroamento do 
dique é mais elevado, estando sempre acima da cota 3,5. 
 
A elevada cota deste dique lateral, que apresenta continuidade com o dique da margem 
do rio Tejo, está relacionada com o facto de não existirem equipamentos de controlo na 
foz da Vala do Carril (com influência directa dos níveis de água no rio Tejo). Assim, em 
caso de cheia no rio Tejo, ocorre preferencialmente inundação dos terrenos situados a 
norte da Vala do Carril, encontrando-se mais protegidos das águas do rio Tejo, os 
terrenos a Sul. 
 
De referir que, na margem direita do rio Tejo estão implantados diques de defesa contra 
cheias que minimizam a probabilidade de ocorrência de inundações nesta zona, 
provocadas por níveis da água elevados no rio Tejo. O coroamento dos diques da 
margem direita do rio Tejo encontra-se implantado a cotas varáveis entre um mínimo de 
3,09 m (numa zona localizada na foz da vala do carril) e um máximo de 4,11 m (na foz 
das Vala de Emaús) (IDAD, 2007). 
 
 
 
4.2.2 Hidrologia 

 Escoamentos médios 
 
Pretende-se, ao nível da caracterização hidrológica da área em estudo, apresentar, a 
título indicativo, estimativas dos escoamentos e caudais médios no semestre seco e 
semestre húmido, para a secção terminal da linha de água presente na área de 
implantação do acesso rodoviário (Vala do Carril). 
 
A informação teve subjacente o EIA da PLLN e resulta da extrapolação efectuada com 
base na ponderação dos valores médios de caudais e escoamentos na estação 
hidrométrica da Ponte da Ota (ribeira da Ota), relacionando a área e a precipitação 
distribuída (nos semestres húmido e seco) nesta bacia e a correspondente área e 
precipitação distribuída (nos semestres húmido e seco) na bacia de implantação do 
projecto. 
 
Os valores de precipitação distribuída foram determinados com base em polígonos de 
Thiessen, definidos a partir da estação udométrica com influência, utilizando os 
correspondentes valores de precipitação nos semestres húmido e seco (normal 
climatológica 1951-1980). Os valores de precipitação distribuída obtidos para a estação 
hidrométrica de Ponte da Ota foram de 134,4 mm para o Semestre Seco e de 452,9 mm 
para o semestre húmido. 



   

Plataforma Logística de Lisboa Norte. Acesso Rodoviário ao Nó do Carregado 
Estudo Ambiental 

Maio 2008 

48

 
 
No Quadro IV. 2 apresentam-se para os semestres seco e húmido, os valores de 
precipitação distribuída (PH e Ps) escoamento (Rs e Rh) e caudal médio (Qs e Qh), 
obtido para a Vala do Carril, por extrapolação. 
 
 
Quadro IV. 2 – Estimativa do Escoamento e Caudal Médio nos Semestres Seco e Húmido na 

Secção Terminal da Vala do Carril 

Linha de água 
Área a 

montante 
(km2) 

Ps 
(mm) 

Ph 
(mm) 

Rs 
(103 dam3) 

Rh 
(103 dam3) 

Qs 
(m3/s) 

Qh 
(m3/s) 

Vala do Carril 3,20 166,0 583,3 71,8 490,5 0,005 0,031 

Fonte: Estudo Hidrológico para a Área da Futura Plataforma Logística de Lisboa Norte (ATKINS, 2006). 
 
 
Admite-se que as estimativas efectuadas subestimem as disponibilidades hídricas 
existentes no trecho terminal desta linha de água, uma vez que os valores apresentados 
correspondem apenas a afluências geradas no interior da bacia hidrográfica própria, não 
considerando a entrada de águas provenientes do rio Tejo, cujo débito é variável em 
função do nível da água neste rio. A entrada de águas do rio Tejo ocorre livremente na 
foz da Vala do Carril, como já referido anteriormente. 
 
O rio Tejo, que nesta zona apresenta um leito com cerca de 700 m de largura encontra-
se já no seu troço final, estuarino, na área de influência das marés, as quais fazem sentir 
o seu efeito bem mais para montante, até Muge. 
 
 

 Cheias 
 
À semelhança da área da PLLN, o projecto dos acessos rodoviários insere-se em parte 
numa zona vulnerável em termos da ocorrência de cheias que derivam de duas origens 
possíveis. As cheias com origem no rio Tejo, de evolução lenta, “que nas situações mais 
moderadas são contidas pelos diques marginais e que nas situações extremas provocam 
inundações dos terrenos contíguos” (IDAD, 2007). 
 
As outras cheias e com potenciais de afectações para a zona do projecto do acesso 
rodoviário, têm origem nas linhas de água afluentes do rio Tejo, onde se incluem a Vala 
do Carril e as linhas de água adjacentes, como a Vala do Carregado e a Vala de Emaús. 
 
Por se tratarem de bacias hidrográficas de reduzida dimensão, estas podem sofrer 
pontas de cheia repentinas em consequência de chuvadas intensas “apresentando 
tempos de concentração da ordem de 1,5 h e inferiores” (IDAD, 2007). 
 
Nos Estudos Hidrológicos para a área da PLLN (ATKINS, 2006), efectuaram-se 
estimativas de caudais de ponta de cheia, para diferentes períodos de retorno para as 
linhas de água presentes na zona de estudo. 
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Foram efectuadas estimativas utilizando quatro métodos distintos (modelo HEC1, fórmula 
racional, aplicação de expressões regionais e extrapolação de caudais específicos 
estimados para bacias localizadas na vizinhança). 
 
Da análise dos resultados obtidos, concluiu-se ser a aplicação do modelo HEC1, o 
método mais adequado, tendo-se estimado os valores de caudais de ponta de cheia, 
para diferentes períodos de retorno, que se apresentam no Quadro IV. 3 para a Vala do 
Carril e Vala de Emaús. 
 
 

Quadro IV. 3 – Caudais de Ponta de Cheia nas Linhas de Água Existentes na Área de 
Implantação do Acessos Rodoviários e Envolvente Directa 

Linha de Água / 
Secção 

Caudais de Ponta (m3/s) 

Período de Retorno de 
20 anos 

Período de Retorno de 
50 anos 

Período de Retorno de 
100 anos 

Vala do Carril (à entrada 
na PLLN) 12 17 21 

Vala do Carril (na Foz) 14 20 25 

Vala de Emaús (na Foz) 11 14 16 
Fonte: Estudo Hidrológico para a Área da Futura Plataforma Logística de Lisboa Norte (ATKINS, Novembro de 2006). 
 
 
A análise da Vala do Carregado foi desenvolvida num segundo estudo efectuado pelo 
proponente e foi considerada por segundo o INAG apresentar grandes riscos de 
inundação e por em algumas das cheias máximas verificadas terem ocorrido prejuízos 
consideráveis e até perda de vidas humanas. 
 
A avaliação específica desta linha de água e das suas condições de escoamento 
encontra-se realizada num estudo elaborado para a avaliação dos efeitos da implantação 
da PLLN em situação de cheia designado “Estudo Complementar da Influência da PLLN 
na Envolvente, em Situação de Cheias no Rio Tejo” (ATKINS, 2008). 
 
Na figura seguinte apresenta-se a relação geográfica da Vala do Carregado com a Vala 
do Carril, a Sul da qual se desenvolvem os acessos rodoviários agora propostos. 
Localiza-se ainda a Estação Hidrométrica (HE) considerada para a análise das situações 
de cheia na Vala do Carregado, correspondente à Ponte da Couraça, a montante da 
travessia da EN1. 
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FIG. IV. 5 – Localização da Vala do Carregado e Relação Geográfica com a Vala do Carril 

 
 
O caudal máximo diário anual registado nesta estação ascendeu a 124 m3/s (registado 
em 30 de Dezembro de 1981) e o valor máximo do nível médio diário foi de 2,52 em 7 de 
Fevereiro de 1985 (que corresponde à cota 5,2, considerando que o zero da escala 
coincide com a cota 2,68). 
 
Segundo o estudo afigura-se razoável estimar um caudal de ponta da cheia centenária 
superior a 500 m3/s, bastante acima do máximo registado em Ponte Couraça. 
 
Por outro lado, e com base na topografia disponível para a zona, verifica-se que o valor 
máximo da cota média diária registada de 5,2, está abaixo dos níveis dos leitos de 
cheias(1), isto é, não se verifica extravasamento do leito principal. 
 
 

 Áreas inundadas e cotas do nível da água em situações de cheia  
 
O terreno de implantação da futura PLLN e da parte do acesso rodoviário que utiliza a via 
existente, integra-se numa área aluvionar com cotas muito baixas variáveis entre 1 m (na 
plataforma de jusante, ocupando cerca de 1,35 km2) e 2 m (na faixa adjacente à linha 
férrea do norte, numa área de cerca de 1,57 km2), delimitada na margem da vala do Carril 
e na margem do rio Tejo com diques com coroamento sempre acima da cota 3,09 m, 
constitui uma zona ao abrigo de cheias do rio Tejo, mas que é uma zona preferencial de 
inundação em situações de cheias provenientes dos cursos de água afluentes, 
funcionando como uma grande bacia de retenção e de amortecimento (FIG. IV. 6). 

                                                 
 
(1) – Cota 7 na margem direita, tal como consta da cartografia à escala 1: 5 000 da Câmara Municipal de Vila 
Franca de Xira e cota 6 na margem esquerda, de acordo com a Carta Militar n.º 390. 
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Fonte: Estudo Hidrológico para a Área da Futura Plataforma Logística de Lisboa Norte (ATKINS, 2006). 

FIG. IV. 6 – Zona Preferencial de Inundação em Situações de Cheias Provenientes dos 
Cursos de Água Afluentes 

 
 
A relação entre o volume armazenado na zona preferencial de inundação e a cota do 
nível de água (na situação actual) apresenta-se na FIG. IV. 7. Na mesma Figura 
apresenta-se também a mesma relação no cenário da situação futura, com a presença da 
PLLN (que, naturalmente, irá reduzir a capacidade de armazenamento da zona 
preferencial de inundação). 
 

 
 

FIG. IV. 7 – Relação entre a Cota do Nível de Água na Zona Preferencial de Inundação e o 
Volume Armazenado (Situação Actual e Futura) 
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Para simular o efeito de propagação das ondas de cheia afluentes na zona preferencial 
de inundação, recorreu-se ao modelo HEC1, tendo-se considerado os volumes 
armazenados e a vazão sobre os diques de defesa existentes ao longo da margem do rio 
Tejo.  
 
De modo conservativo admitiu-se que a descarga para o rio Tejo se efectua apenas por 
galgamento dos diques e que a cota inicial da água na zona preferencial de inundação é 
de 3,1 m, aproximadamente coincidente com a cota mais baixa dos diques (ATKINS, 
2006). 
 
De acordo com a informação do INAG relativa à cheia do Rio Tejo, em 1979 (que se 
considera ter um período de retorno de 100 anos), na zona de Castanheira do Ribatejo, o 
aterro da Linha do Norte constituiu o limite da área inundada, funcionando como um 
dique. A Linha do Norte terá mesmo sido atingida entre os km 34,98 e 35,44.  
 
Contudo, na actualidade tal não sucederia dado que a linha do Norte foi entretanto 
alteada e encontra-se actualmente, junto da estação de Castanheira do Ribatejo à cota 
de 6,2 m. Paralelamente à linha férrea, do lado Nascente, existe actualmente uma 
estrada, que permite o acesso à estação ferroviária de Castanheira do Ribatejo, situada 
também cerca da cota 6,0 m. 
 
Assim, ainda que na Linha do Norte ocorram problemas pontuais de alagamento em 
situações de cheias excepcionais, estas situações apenas são referenciadas a Norte de 
Azambuja. 
 
Na Vala do Carril e de acordo com o estudo efectuado, o escoamento na linha de água 
processa-se em regime lento, controlado pelos níveis de água a jusante. Como na foz da 
Vala do Carril não existem equipamentos de regulação/controlo de níveis o nível da água 
na secção de jusante desta linha de água é determinado pelo nível das águas no rio  
Tejo. 
 
Assim, verifica-se que para o caudal de cheia centenária na Vala do Carril, o nível 
máximo da superfície livre da água na zona adjacente à área de implantação do projecto 
atinge cotas que oscilam entre 3,7 m (quando o nível da água no rio  
Tejo é extremo, de 3,6 m) e 3,51 m, quando o nível da água na foz se considera ser  
3,1 m. 
 
Na FIG. IV. 8 apresenta-se as curvas de regolfo para a cheia centenária na Vala do 
Carril, a jusante da travessia da Linha do Norte. 
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FIG. IV. 8 – Curvas de Regolfo para a Cheia Centenária na Vala do Carril, a Jusante da 
Travessia da Linha do Norte 

 
 
Na FIG. IV. 9 apresenta-se um resumo de levantamentos de cotas de cheia e de 
implantação de infra-estruturas na envolvente da futura PLLN e que abrange também a 
área proposta para o futuro acesso rodoviário. 
 
 
 
 
4.2.3 Usos da Água 
Na área de implantação da PLLN e actuais acessos propostos não foram identificadas 
utilizações relevantes de água superficial. 
 
Na sua maioria, o abastecimento de água (rega) dos terrenos agrícolas tem origem 
subterrânea, sendo que apenas algumas das linhas de água são também utilizadas nas 
actividades agropecuárias. No levantamento de campo efectuado foi observado que os 
terrenos são actualmente utilizados para plantação de trigo e a Vala do Carril apresenta 
uma qualidade da água muito deficitária, não tendo qualquer uso.  
 
O abastecimento público do concelho de Vila Franca de Xira é assegurado pela EPAL, 
através dos depósitos existentes na povoação da Castanheira do Ribatejo. De acordo 
com os dados do INSAAR, as captações de água deste sistema de abastecimento 
encontram-se distantes da área de estudo não se enquadrando, por isso, no âmbito desta 
análise. 
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FIG. IV. 9 – Levantamento de Cotas de Cheia e de Implantação de Infra-estruturas na 

Envolvente da futura PLLN (Fonte: EIA da PLLN, IDAD, 2007) 
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4.2.4 Fontes Poluentes 
As principais fontes de poluição identificadas na área de estudo são: poluição de origens 
doméstica e industrial, no caso das fontes tópicas, e a poluição de origens agropecuária e 
urbana, no caso das fontes difusas. 
 
De acordo com o INSAAR, o concelho de Vila Franca de Xira apresenta um índice de 
atendimento de população servida por sistema público de drenagem de águas residuais 
de 71 a 90%, dos quais apenas 20% da população se encontrava servida por um sistema 
público de tratamento de águas residuais. 
 
A ETAR de Vila Franca de Xira, em início de exploração, está dimensionada para 73.200 
hab.eq.. Apresenta um tratamento secundário (embora esteja preparada para no futuro 
se poder efectuar tratamento terciário) e o meio receptor dos seus efluentes será o rio 
Tejo, fora da área de influência do projecto. 
 
No levantamento de campo realizado, identificaram-se as unidades industriais presentes 
na bacia hidrográfica da área de estudo, a qual se indica no Quadro IV. 4. 
 
 

Quadro IV. 4 – Fontes Poluidoras de Origem Industrial 

Bacia 
Hidrográfica Indústria Localização Características do 

Efluente 
Local de 
Descarga 

Vala do Carril Atral Cipan Margem esquerda a montante 
da área do projecto 

Contaminação 
química (antibióticos) Vala do Carril 

 
 
 
A poluição difusa na área de estudo tem origem nas seguintes fontes: 
 

• De origem urbana, nomeadamente, as vias de comunicação rodoviária, 
principalmente da A1 e EN1 (onde os poluentes emitidos pelos veículos sofrem 
deposição e posterior lavagem, sendo arrastados para o ambiente natural pelas 
águas de escorrência) e as águas pluviais dos aglomerados urbanos (tal como as 
águas de escorrência das estradas, são transportadoras de partículas, 
hidrocarbonetos, óleos e metais pesados); 

 
• De origem agrícola e agropecuária, em particular, nos terrenos entre a Linha do 

Norte e o rio Tejo, onde se incluem os terrenos da futura PLLN e do acesso 
rodoviário. 

 
 
A poluição de origem urbana não foi quantificada devido à sua complexidade. Uma vez 
que a carga poluente torna-se mais significativa em aglomerados mais densos, é de 
prever que nestas bacias hidrográficas se verifique uma carga poluente característica das 
águas de pluviais urbanas, nomeadamente, metais pesados (zinco, chumbo e cobre) e de 
hidrocarbonetos. 
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Em relação à poluição de origem agrícola, as plantações de trigo que se verificam 
actualmente na envolvente da Vala do Carril e pastagens noutros terrenos poderão 
constituir uma fonte poluidora das linhas de água locais, em particular por nutrientes 
(azoto e fósforo). 
 
De referir contudo que as linhas de água afluentes do Tejo estão sob a influência das 
marés. Este facto influencia, de uma forma significativa, a qualidade da sua água, uma 
vez que minimiza os impactes provocados pelos efluentes domésticos, industriais e 
fontes difusas, e provoca o aumento da salinidade da água durante o período de entrada 
de caudal. 
 
 
 
 
4.2.5 Avaliação da Qualidade da Água Superficial 
Nenhuma das estações de monitorização do SNIRH existentes na envolvente da área de 
estudo se localiza na bacia hidrográfica das linhas de água da área do projecto. 
Adicionalmente, das estações de qualidade mais próximas, nenhuma se afigura  
como adequada para a caracterização da qualidade da água das linhas de água 
identificadas.  
 
Deste modo, no EIA da PLLN procedeu-se à realização de duas amostragens 
nomeadamente na Vala do Carril e Vala de Emaús que atravessam a área de estudo, 
cujos resultados se reproduzem (Quadro IV. 5, Quadro IV. 6 e FIG. IV. 10). 
 
 

Quadro IV. 5 – Dados de Qualidade da Água  

(Fonte: EIA da PLLN, IDAD, 2007) 
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Quadro IV. 6 – Dados de Qualidade da Água (Maio de 2007)  

(Fonte: EIA da PLLN, IDAD, 2007) 

 
 
 
 
Da análise dos quadros anteriores constata-se que as linhas de água se encontram com 
elevada contaminação por Coliformes, o que indicia eventuais descargas de efluentes 
urbanos para estas linhas de água. Ao nível dos coliformes fecais, as linhas de água, em 
pelo menos uma amostragem ultrapassaram o VMR referente às águas destinadas à 
rega (Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto). 
 
Ainda segundo a mesma legislação, que aponta como VMR para os SST 60 mg/l, as 
linhas de água ultrapassam o VMR referente aos SST. 
 
As linhas de água apresentaram também, em pelo menos uma das amostragens, um 
valor de CBO5 acima do constante no Anexo XXI (objectivos ambientais de qualidade 
mínima para as águas superficiais) do Decreto-Lei nº 236/98 que aponta como VMA  
5 mg/l O2. 
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Fonte: EIA da PLLN, IDAD 2007 

FIG. IV. 10 – Localização dos Pontos de Amostragem de Água Superficial 
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4.3 Avaliação de Impactes 

4.3.1 Metodologia 
Procede-se neste ponto à avaliação de impactes nos Recursos Hídricos  
Superficiais tendo em conta os aspectos quantitativos dos mesmos e a avaliação da 
qualidade. 
 
Os impactes são avaliados para as fases de construção e de exploração, sendo que  
muitos dos impactes criados na fase de construção, permanecem na fase de  
exploração. 
 
Os impactes associados à fase de construção, relacionam-se fundamentalmente  
com: 
 

• As acções de preparação do terreno para a implantação dos acessos que 
implicam a desmatação e decapagem dos terrenos, envolvendo a movimentação 
de terras e a possibilidade da sua movimentação, podendo atingir as linhas de 
água presentes na envolvente; 

• A criação de obstáculos temporários ao escoamento devido à intervenção em 
linhas de água a restabelecer pelo projecto. 

 
 
Na fase de exploração os impactes relacionam-se com: 
 

• a eventual afectação de leitos de cheia; 

• o restabelecimento de linhas de água por passagens hidráulicas 

 
Relativamente aos aspectos qualitativos, a avaliação de impactes centra-se na potencial 
alteração da qualidade dos recursos hídricos e respectivos usos decorrentes das acções 
de projecto nas suas diferentes fases. 
 
 
 
4.3.2 Fase de Construção 
Durante a fase de construção vão realizar-se terraplenagens e aterros que movimentarão 
terras e deixarão a descoberto o solo na faixa de intervenção. 
 
Os solos desnudados são erodidos com maior facilidade, podendo em situações de 
ocorrência de precipitação, verificar-se fenómenos erosivos, sendo fornecidos 
sedimentos que, transportados pelas águas de escorrência superficial, podem afluir às 
linhas de água, na envolvente em particular a Vala do Carril, aumentando os seus 
caudais sólidos.  
 
O impacte referido e com expressão localizada é negativo e considera-se indirecto, 
temporário e reversível. De um modo geral, considerando a adopção de medidas de 
minimização, relativa a cuidados de obra, trata-se de um impacte pouco significativo e 
de magnitude reduzida.  
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A movimentação de terras e a preparação do terreno para colocação das passagens 
hidráulicas, pode também originar obstáculos temporários ao escoamento, favorecendo 
riscos de inundação. 
 
Em consequência, também a drenagem do excesso de água dos campos, será dificultada 
podendo criar-se situações de encharcamento dos terrenos. Deste modo, toda a 
intervenção por se fazer na proximidade da Vala do Carril e em áreas de leito de cheia 
terá que ser efectuada de forma acautelada, assegurando a continuidade dos 
escoamentos.  
 
Para além da Vala do Carril que será interceptada por uma das ligações da Rotunda de 
Ligação à PLLN à rede existente, junto à Linha Ferroviária do Norte, apenas se identifica 
a interferência com uma vala ao longo da Estrada do Bairro, associada a uma sub-bacia 
da Vala do Carril que implica a execução de passagens hidráulicas em quatro locais da 
ligação à A1 e ramos do nó com a A1. 
 
No geral, os impactes são negativos, directos, temporários, reversíveis e com 
expressão localizada. Considerando a adopção de medidas de minimização, trata-se de 
um impacte pouco significativo e de magnitude reduzida. 
 
Ao nível dos impactes na qualidade dos recursos hídricos, é de referir que todas estas 
actividades são geradoras de material particulado que, quando arrastado, por acção das 
águas pluviais, pode provocar o aumento da concentração de sólidos suspensos totais 
(SST) nas linhas de água existentes envolvente. 
 
O aumento do escoamento superficial, com arraste das partículas sólidas poderá 
constituir assim o principal impacte negativo na qualidade das águas superficiais da área 
de estudo, que se resume à Vala do Carril e à vala existente ao longo da Estrada do 
Bairro, por serem aquelas que apresentam caudal permanente. 
 
No entanto, se forem tomadas medidas que minimizem a afluência de partículas em 
suspensão, os potenciais impactes negativos que são classificados de indirectos, 
temporários e reversíveis, assumem uma magnitude reduzida e são pouco 
significativos. 
 
 
 
4.3.3 Fase de Exploração 
Na fase de exploração considera-se que relativamente aos impactes que se iniciaram na 
fase de construção, o projecto de drenagem assegura a adequada implantação do 
projecto, restabelecendo as linhas de água interferidas e assegurando a minimização dos 
impactes em termos da afectação de áreas inundáveis e da própria segurança da infra-
estrutura. 
 
O projecto desenvolvido tem por objectivo dimensionar um sistema de drenagem eficaz 
que garanta a protecção do projecto dos efeitos nocivos da água e proporcione uma 
circulação segura da mesma durante os períodos de precipitação.  
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Pretende ainda que durante a ocorrência da cheia de dimensionamento (período de 
retorno de 100 anos) não ocorram prejuízos graves, nem na infra-estrutura projectada, 
nem nas áreas envolventes, assegurando a continuidade dos sistemas hídricos 
existentes, de modo a preservar as características das zonas associadas às linhas de 
água. 
 
No desenvolvimento do estudo foram integrados os elementos de caracterização e as 
medidas preconizadas em estudos realizados para a zona em questão, nomeadamente 
os estudos associados à construção da PLLN (Estudo de Impacte Ambiental da 
Plataforma Logística Lisboa Norte, IDAD, Julho de 2007; Avaliação de Riscos de 
Inundação e Delimitação das Áreas Inundáveis na Zona de Influência da PLLN (ATKINS, 
2006) e Estudo Complementar da Influência da PLLN na Envolvente em Situação de 
Cheias no Rio Tejo (ATKINS, 2008). 
 
Como se verificou da caracterização da situação de referência, constituiu um elemento a 
considerar no dimensionamento do projecto, a Vala do Carril que se desenvolve 
lateralmente e ao longo da Ligação à EN1 (lado Norte), e que corresponde à principal 
linha de água na área de influência do projecto.  
 
Embora esteja relativamente próxima da zona, a Vala do Carregado não tem influência 
para o presente estudo, pois as eventuais situações de inundação que possam ocorrer na 
sua margem direita terão sempre a Vala do Carril, de intermeio entre o projecto e que 
funciona como canal de escoamento dessas águas, não tendo assim efeitos na área do 
projecto. 
 
Também como se verificou na situação de referência, o rio Tejo e as suas cheias não 
constituem uma situação de impacte negativo para o projecto, pois a Linha do Norte 
implantada acima da cota de cheia de 100 anos, funciona como um dique evitando a 
inundação dos terrenos a montante onde se desenvolvem os novos acessos rodoviários.  
 
A Vala do Carril constitui, assim, o elemento de maior sensibilidade a considerar na área 
de projecto e passível de impactes negativos. No entanto, considera-se que também a 
este nível se encontrem associados impactes classificados de pouco significativos. 
 
Com efeito, a Vala do Carril apresenta diques longitudinais na margem direita da linha de 
água entre a foz e a Linha do Norte; entre a Linha do Norte e a A1 os diques longitudinais 
continuam a existir, embora com menor expressão, mas contribuindo para evitar ou 
minimizar o galgamento das margens em situação de cheia. 
 
Apresenta-se de seguida o quadro com os dados de base para o cálculo hidrológico da 
Vala do Carril decorrentes dos estudos de “Avaliação de Riscos de Inundação e 
Delimitação das Áreas Inundáveis na Zona de Influência da PLLN e Estudo 
Complementar da Influência da PLLN na Envolvente em Situação de Cheias no Rio Tejo” 
– ATKINS, de 2008): 
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Quadro IV. 7 – Caudal de Ponta de Cheia para T = 100 anos 
Área Comp. Altura tc C Caudal
(km2) (m) (m) (horas) (-) (m3/s)

2,400 1700 28,7 1,00 0,60 21,00  
 
 
No projecto estimou-se, assim, que a cota máxima da água na Vala do Carril na 
confluência com o rio Tejo para a cheia centenária é de aproximadamente 3,8 m quando 
o rio Tejo apresenta uma altura de água 3,7 m e de 3,39 m quando o rio Tejo apresenta 
níveis inferiores a 1,61 m. 
 
A linha de água não dispõe de comporta de maré na foz, como existe em linhas de água 
adjacentes, sendo que o andamento da superfície livre de água é directamente 
controlada pelos níveis de água no rio Tejo. No entanto, o leito de máxima cheia do rio 
Tejo encontra-se confinado, como referido anteriormente, pela implantação da Linha do 
Norte, pelo que não afecta os acessos à PLLN. 
 
Os aterros do projecto foram, no entanto, projectados, tendo em conta os níveis da cota 
de referência, encontrando-se a cotas superiores à cota 4,0 m apesar de se localizarem 
cerca de 300 m da zona onde foram efectuados os cálculos que resultaram nos valores 
atrás mencionados.  
 
Com efeito, como a via se desenvolve a montante da secção de cálculo (PH sob a Linha 
do Norte) assume-se que a afectação dos fenómenos de cheia no desenvolvimento da 
linha de água serão iguais ou menores aos já estimados, visto a linha de água apresentar 
características similares em termos de capacidade de vazão e ocorrer uma maior 
inclinação da mesma.  
 
Deste modo, e de modo a garantir a integridade dos aterros, propõe-se a protecção dos 
mesmos até à cota 4,0 m com enrocamento que deverá ser dimensionado para a 
velocidade de escoamento associada ao caudal de cálculo. 
 
A implantação dos aterros respeitará ainda faixa de protecção de 10 m relativamente à 
margem da Vala do Carril. 
 
No dimensionamento dos restabelecimentos das linhas de água que atravessam a 
Ligação à A1 e os Ramos do nó com a A1 e que estão numa sub-bacia da Vala do Carril, 
e na própria Vala do Carril, teve-se em conta um período de retorno de 100 anos. 
 
No quadro seguinte apresenta-se o cálculo hidrológico para o restabelecimento da vala 
afluente à Vala do Carril, assim como as secções previstas associadas ao caudal de 
cálculo: 
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Quadro IV. 8 – Caudais de Ponta de Cheia para T = 100 anos 

PH Km Secção Bacia Área
(km) 

Comp.
(m) 

Altitude
(m) 

I média
(m/m) 

Tc 
(horas) 

Int 
(mm/h) 

C 
(-) 

Caudal
(m3/s) 

Lig. à A1 

0+388 1φ1.50* B RA+B 1 0,085 475 9,0 0,015 0,38 75 0,60 1,06 

0+415 1φ1.50* B RA+B 2 0,085 475 9,0 0,015 0,38 75 0,60 1,06 

0+747 1φ1.00* B RA+B 3 0,085 475 9,0 0,015 0,38 75 0,60 1,06 

0+812 1φ1.00 B RA+B 4 0,085 475 9,0 0,015 0,38 75 0,60 1,06 

 
 
No caso da Vala do Carril, visto que a obra hidráulica associada ao caudal de cálculo 
estabelecido anteriormente apresentará secção igual à obra existente na Linha do Norte 
que se encontra a jusante da nova obra. A metodologia proposta está portanto do lado da 
segurança em termos da secção de cálculo da obra.  
 
Na saída das passagens hidráulicas e de forma a garantir a restituição com velocidades 
compatíveis com as condições de escoamento naturais nas linhas de água serão 
adoptados dissipadores de energia em enrocamento e eventualmente colocadas 
nalgumas situações medidas complementares que garantem uma maior dissipação de 
energia quando conjugadas com o efeito de alargamento causado pela boca de saída. 
 
Na zona das bocas de entrada e de forma a preservar a integridade dos taludes em 
situação de cheia, proceder-se, como já referido, à protecção dos taludes com 
enrocamento até à cota do muro testa das bocas de entrada, evitando assim que a 
subida do nível de água a montante interfira também com as condições de estabilidade 
dos taludes. 
 
Nas zonas de interferência com outras vias, nomeadamente nas rotundas e ligações às 
vias existentes e na zona do nó, serão previstos trabalhos complementares que permitam 
articular as soluções projectadas com os sistemas de drenagem existentes. Desta forma 
são previstas as seguintes intervenções: 
 

• Limpeza e revestimento das valas e valetas existentes e a melhoria das condições 
de dissipação de energia nos pontos de descarga na zona a intervir; 

 
• Limpeza dos aquedutos existentes nas imediações da zona da obra e a melhoria 

das condições de escoamento através da limpeza de valas e valetas fora dos 
limites de expropriação e da colocação de passagens galgáveis ou não galgáveis 
sempre que justificável; 

 
• Na inserção do Nó na A1 e para as passagens hidráulicas aqui existentes, serão 

respeitadas as secções existentes para os prolongamentos de modo a não criar 
estrangulamentos na secção de vazão e de modo a permitir uma maior rapidez de 
execução dos trabalhos de prolongamento. As linhas de água associadas a estas 
passagens hidráulicas são também resultantes de sub-bacias da Vala do Carril e 
da própria Vala do Carril. 
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Este conjunto de intervenções pretende assim melhorar o funcionamento dos sistemas de 
drenagem existentes e minimizar os impactes causados pelos novos caudais neles 
descarregados.  
 
Para assegurar a minimização dos efeitos das descargas efectuadas ao longo do 
traçado, nomeadamente em termos de qualidade da água, pretende-se também conduzir, 
dentro dos limites de expropriação, a água interceptada ou descarregada pelo sistema de 
drenagem até às linhas de água naturais que constituirão o meio receptor. 
 
Ao nível da fase de exploração não se espera assim a ocorrência de impactes 
negativos significativos, que se considera face às medidas de projecto adoptadas, 
serem de magnitude reduzida. São ainda impactes classificados de directos, 
permanentes e reversíveis. 
 
 
 
 
4.4 Conclusões 

Na fase de construção, face às acções de projecto e às características da zona, 
considera-se que os impactes terão apenas um carácter pontual no restabelecimento das 
linhas de água interceptadas e na movimentação de terras que podem também atingir as 
linhas de água. Face aos cuidados da obra e às próprias características do local 
considera-se que os impactes negativos directos e indirectos da construção do 
projecto são de magnitude reduzida e pouco significativos. São ainda temporários, 
reversíveis e muito localizados. 
 
Na fase de exploração, a avaliação realizada permite concluir que com o 
dimensionamento adoptado os impactes negativos e directos sobre as linhas de água 
interceptadas são reduzidos, pouco significativos e reversíveis. 
 
A localização do projecto face a áreas com risco de inundação apresenta também 
impactes negativos pouco significativos, não só porque se localiza numa área de 
baixa vulnerabilidade face à envolvente, como contempla no seu próprio 
dimensionamento situações que lhe conferem a adequada segurança. 
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5. QUALIDADE DO AR 

5.1 Situação Actual do Ambiente 

5.1.1 Metodologia 
Para a caracterização da qualidade do ar na zona a intervencionar, foi efectuada uma 
pesquisa das estações fixas de qualidade do ar existentes na região. As estações de 
qualidade do ar existentes pertencem à Rede de Medida da Qualidade do Ar (RMQA) do 
Carregado, que serve actualmente as Centrais Termoeléctricas do Carregado e do 
Ribatejo. Desta forma, a caracterização ambiental em termos de qualidade do ar é 
efectuada com base nos níveis atmosféricos dos poluentes monitorizados em contínuo 
nestas estações fixas de qualidade do ar, por se considerar que os seus dados são 
extrapoláveis para a área de afectação do projecto, em função da curta distância a que 
esta se localiza das estações mais próximas. 
 
Para além da avaliação dos dados de qualidade do ar, foram ainda identificadas as 
principais fontes poluentes na zona envolvente ao projecto. 
 
Complementarmente, efectua-se uma análise às condições de dispersão dos poluentes 
nomeadamente, no que respeita às direcções e velocidades do vento. 
 
 
 
5.1.2 Enquadramento Legislativo 
O Decreto-Lei n.º 276/99, de 23 de Julho define as linhas de orientação da política de 
gestão da qualidade do ar em Portugal. 
 
O Decreto-Lei n.º 111/02, de 16 de Abril e o Decreto-Lei n.º 320/03, de 20 de Dezembro, 
em conformidade com os objectivos traçados no Decreto-Lei n.º 276/99, estabelecem, 
designadamente, os valores limite e os limiares de alerta para as concentrações de 
determinados poluentes no ar ambiente.  
 
Assim, no Decreto-Lei n.º 111/02 são estabelecidos valores limite para o dióxido de 
enxofre, dióxido de azoto, óxidos de azoto, partículas em suspensão com diâmetro 
inferior a 10 μm (PM10), chumbo, benzeno e monóxido de carbono com datas de 
cumprimento de 1 de Janeiro de 2005 (actualmente em vigor) e de 1 de Janeiro de 2010. 
Para determinados poluentes foram estabelecidas margens de tolerância aplicáveis entre 
a entrada em vigor e a data de cumprimento. 
 
Durante o referido período transitório e conforme disposto no Artigo 9.º do Decreto-Lei 
n.º 111/02 (Norma de Aplicação Transitória), tem-se que:  b) Mantêm-se em vigor, até  
1 de Janeiro de 2010, os valores limite e os métodos de referência de amostragem e 
análise constantes, respectivamente, dos Anexos I e III à Portaria n.º 286/93, de 12 de 
Março, no que se refere ao dióxido de azoto.” 
 
O Decreto-Lei n.º 320/03 visa definir objectivos a longo prazo, valores alvo, um limiar de 
alerta e um limiar de informação, bem como métodos e critérios comuns para a avaliação 
das concentrações de ozono e suas substâncias precursoras no ar ambiente e para a 
informação ao público. 
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No Quadro IV. 9 apresentam-se os valores normativos de qualidade do ar para o dióxido 
de enxofre, dióxido de azoto, partículas em suspensão (PM10) e monóxido de carbono, de 
acordo com o Decreto-Lei n.º 111/02 e para o ozono, de acordo com o Decreto-lei  
n.º 320/03. 
 
 

Quadro IV. 9 – Valores Normativos da Qualidade do Ar –  
Decretos-Lei n.º 111/02 e 320/03 

Poluente Legislação 
Período Considerado 

1 h 8 h 24 h Ano 
Civil AOT40 

Decreto-Lei n.º 111/02 (μg/m3) 

Dióxido de 
Enxofre 

Valor Limite para Protecção da Saúde Humana 350(1) — 125 (2) — — 

Valor Limite para Protecção dos Ecossistemas  — — — 20 — 

Limiar de Alerta 500 (3) — — — — 

Dióxido 
de Azoto 

Valor Limite para Protecção da Saúde Humana (4) 200 (5) — — 40 (6) — 

Limiar de Alerta 400 (3) — — — — 

Partículas em 
Suspensão (PM10) Valor Limite para Protecção da Saúde Humana — — 50 (7) 40 — 

Monóxido de 
Carbono Valor Limite para Protecção da Saúde Humana — 10 000 — — — 

Decreto-Lei n.º 320/03 (μg/m3) 

Ozono 

Valor Alvo para Protecção da Saúde Humana(8) — 120(9) — — — 

Valor Alvo para Protecção da Vegetação(10) —  — — 18 000(11) 

Objectivos a Longo Prazo para Protecção da Saúde Humana(12) — 120 — — — 

Objectivos a Longo Prazo para Protecção da Vegetação(10) — — — — 6 000 

Limiar de Informação 180 — — — — 

Limiar de Alerta 240(3)     
Notas: 

(1) – Valor Limite que não deve ser excedido mais de 24 vezes em cada ano civil. 
(2) – Valor Limite que não deve ser excedido mais de 3 vezes em cada ano civil. 
(3) – Valor medido em três horas consecutivas, em locais que sejam representativos da qualidade do ar, numa área de pelo menos 100 km2, ou 

numa zona ou aglomeração, consoante o espaço que apresentar menor área. 
(4) – Data de cumprimento: 1 de Janeiro 2010 (Valores indicativos). De referir que está ainda em vigor para este parâmetro a Portaria n.º 286/93, 

de 12 de Março, que estipula para o NO2 o valor limite de 200 μg/m3 para o Percentil 98, e como valores guia: 50 para o Percentil 50 e  
135 μg/m3 para o Percentil 98. 

(5) – Valor Limite que não deve ser excedido mais de 18 vezes em cada ano civil – A margem de tolerância é de 80μg/m3 à data de entrada em 
vigor do Decreto-Lei n.º 111/2002, devendo sofrer uma redução, a partir de 1 de Janeiro de 2003 e depois de 12 em 12 meses, numa 
percentagem anual idêntica, até atingir 0% em 1 de Janeiro de 2010. 

(6) – A margem de tolerância é de 16μg/m3 à data de entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 111/2002, devendo sofrer uma redução, a partir de 1 de 
Janeiro de 2003 e depois de 12 em 12 meses, numa percentagem anual idêntica, até atingir 0% em 1 de Janeiro de 2010. 

(7) – Valor Limite que não deve ser excedido em mais de 35 vezes em cada ano civil. 
(8) – Valor máximo das médias octo-horárias do dia. O valor máximo das médias de concentração octo-horárias do dia será seleccionado pela 

análise das médias por períodos consecutivos de oito horas, calculadas a partir de dados horários e actualizados de hora a hora. Cada 
média octo-horária assim calculada será atribuída ao dia em que termina, ou seja, o primeiro período de cálculo para um dia determinado 
será o período decorrido entre as 17 horas do dia anterior e a 1 hora desse dia; o último período de cálculo para um dia determinado será o 
período entre as 16 e as 24 horas desse dia. 

(9) – Valor a não exceder mais de 25 dias por ano civil, calculado em média em relação a três anos. Caso os dados anuais utilizados para a 
determinação das médias relativas a três ou cinco anos não sejam completos e consecutivos, os requisitos mínimos para verificação do 
cumprimento dos valores alvo são os seguintes: Valor alvo para protecção da saúde humana-dados válidos por um ano; Valor alvo para 
protecção da vegetação – dados válidos por três anos. 

(10) – Exposição acumulada acima de um valor limite de 40 ppb calculado com base em valores horários medidos de Maio a Julho (inclusive). 
(11) – Calculados em média em relação a 5 anos. 
(12) – Valor máximo da média diária octo-horária num ano civil 
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No Quadro IV. 10 apresentam-se os valores recomendados pela Organização Mundial de 
Saúde (OMS) para a qualidade do ar tendo em conta efeitos no Homem que não estão 
directamente relacionados com doenças cancerígenas ou incomodidade devido ao odor. 
 
 

Quadro IV. 10 – Valores Recomendados pela OMS para Protecção da Saúde Humana 

Poluente Valor Recomendado Período 

Ozono 120 μg/m3 (0,06 ppm) 8 h 

Dióxido de Azoto 
200 μg/m3 (0,11 ppm) 
40 to 50 μg/m3 (0,021 to 0,026 ppm) 

1 h 
Anual 

Dióxido de Enxofre 
500 μg/m3 (0,175 ppm) 
125 μg/m3 (0,044 ppm) 
50 μg/m3 (0,017 ppm) 

10 min 
24 h 

Anual 

Partículas em suspensão a)  

Monóxido de Carbono 

100 mg/m3 (90 ppm)b) 
60 mg/m3 (50 ppm) 
30 mg/m3 (25 ppm) 
10 mg/m3 (10 ppm) 

15 min 
30 min 

1 h 
8 h 

Chumboc) 0,5 mg/m3 Anual 
a) Não foram estabelecidos valores para partículas em suspensão dado que não existe nenhum valor limite evidente 

associado a causas de morbilidade e mortalidade. 
b) O valor recomendado visa prevenir que os níveis de carboxihemoglobina no sangue não excedam 2,5 %. Os valores 

superiores baseiam-se em estimativas matemáticas para diferentes períodos de exposição. 
c) O valor guia para o chumbo foi estabelecido pela OMS em 1987. 
 
Fonte: WHO regional publications. European series, No. 91; “Air Quality Guidelines for Europe”; 2nd edition. 

 
 
No Quadro IV. 11 apresentam-se os valores recomendados pela Organização Mundial de 
Saúde (OMS) para a qualidade do ar no sentido de proteger a vegetação terrestre. 
 
De referir que, quando os valores de qualidade do ar observados são de ordem inferior 
aos recomendados pela OMS, não é expectável que a exposição permanente conduza a 
efeitos nocivos para o Homem ou vegetação. 
 
 

Quadro IV. 11 – Valores Recomendados pela OMS para Protecção da Vegetação 

Poluente Valor Recomendado Período 

Dióxido de 
Enxofre 

Nível crítico 10–30 µg/m3 a) Anual 

Carga crítica 250–1500 eq/ha/anob) Anual 

Óxidos de 
Azoto 

Nível crítico 30 µg/m3 Anual 

Carga crítica 5–35 kg N/ha/anob) Anual 

Ozono Nível crítico 0,2–10 ppm·ha,c) 5 dias–6 meses 
a) Depende do tipo de vegetação. 
b) Depende do tipo de solo e ecossistema. 
c) AOT: exposição acumulada acima de um valor limite de 40 ppb 
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5.1.3 Caracterização da Qualidade do Ar 
5.1.3.1 Estações de monitorização 
Na zona em estudo foram identificadas 6 estações de monitorização, que pertencem à 
RMQA do Carregado, das quais foram seleccionadas e caracterizadas as 4 mais 
próximas da área a intervencionar. 
 
A localização destas estações apresenta-se na FIG. IV. 11 e as suas características no 
Quadro IV. 12.  
 
 

 
 

Fonte: EIA da PLLN, IDAD 2007) 

FIG. IV. 11 – Localização das Estações de Monitorização da Qualidade do Ar 
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Quadro IV. 12 – Estações da Qualidade do ar Consideradas no Âmbito da Caracterização 
Ambiental 

 Estação Descrição Local 
Implantação 

Área Envolvente 
Próxima 

Distância ao 
Projecto 

Poluentes 
Medidos 

1 Vala do 
Carregado 

Parque Desportivo 
EDP 

Mista 
(urbana/rural/industrial) 

≈ 0,2 km a 
Norte 

PM10, SO2, 
NO2/NOx 

2 RDP Junto ao edifício 
abandonado da GNR Rural ≈ 0,5 km a 

Sudeste 
PM10, SO2, 

NO2/NOx, O3 

3 Castanheira do 
Ribatejo 

Barroquinha, junto ao 
depósito da EPAL Urbana ≈ 1,4 km a 

Oeste 
PM10, SO2, 
NO2/NOx 

4 Faiel Faiel Rural ≈ 2 km a 
Este 

PM10, SO2, 
NO2/NOx, 

CO 
Nota: Tendo em conta a natureza do projecto em estudo, não são considerados os dados de O3 da estação da RDP, visto 
ser um poluente de abrangência regional 
 
 
Para a caracterização da qualidade do ar foram considerados os dados disponibilizados 
pela Central do Carregado para 2003, 2004 e 2005 e calculados os respectivos 
parâmetros estatísticos para posterior comparação com os valores limite da legislação. 
 
Relativamente ao caso específico dos valores de PM10, é aplicado um factor de 
correcção, tal como é feito nas estações pertencentes à Rede Nacional de Medição de 
Qualidade do Ar, em que os analisadores automáticos utilizando o método de absorção 
de radiação β não efectuam as medições através do método de referência (gravimétrico). 
 
A partir de ensaios promovidos pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA), baseados 
em metodologia definida a nível europeu, em estudos de intercomparação de resultados 
entre o método de referência e analisadores utilizando o método de radiação β, foram 
determinados factores de correcção de 1,18 e 1,11 a aplicar, respectivamente, para 
estações urbanas de tráfego e estações urbanas de fundo (APA, 2002). Assim, tendo em 
conta as características de fundo das estações de monitorização da RMQA do 
Carregado, foi feita uma avaliação dos dados de PM10 aplicando-lhes o factor de 
correcção de 1,11. 
 
Enquanto que as estações de RDP, Castanheira do Ribatejo e Faiel já existiam aquando 
da reformulação da RMQA do Carregado, a estação da Vala do Carregado entrou em 
funcionamento em Maio de 2004. Dado que a reformulação da RMQA levou à interrupção 
na aquisição de dados, as eficiências obtidas por alguns analisadores em 2004 foram 
inferiores às eficiências mínimas para agregação de dados definidas de acordo com a 
Decisão nº 2001/752/CE de 17 de Outubro: 
 

• Agregação de valores horários – 75% de recolha mínima de dados; 

• Agregação de valores diários – pelo menos 13 valores horários disponíveis, não 
devendo faltar mais de 6 valores horários consecutivos; 

• Cálculo da média e mediana (P50) – 50% de recolha mínima de dados; 

• Cálculo do percentil 98 (P98) – 75% de recolha mínima de dados. 
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Após a disponibilização dos dados pela Central do Carregado verificou-se estarem em 
falta os dados relativos ao NO, não sendo possível determinar os parâmetros estatísticos 
para o NOx para as estações de Vala do Carregado, RDP e Faiel. Apesar de se 
considerar que as estações não obedecem aos critérios de localização em macro-escala 
para protecção dos ecossistemas e vegetação, referidos na Secção I, alínea b) do  
Anexo VIII do Decreto-lei n.º 111/02, de 16 de Abril, foram determinados os valores limite 
para protecção da vegetação e dos ecossistemas, respectivamente no caso do NOx (para 
Castanheira do Ribatejo) e do SO2. 
 
No Quadro IV. 13 apresentam-se para os anos de 2003, 2004 e 2005, as eficiências 
obtidas por analisador em cada estação de monitorização considerada. 
 
 

Quadro IV. 13 – Eficiências por Analisador nas Estações de Monitorização da Qualidade  
do Ar 

Poluente 

Ano 

SO2 NO2 PM10 CO 

2003 2004 2005 2003 2004 2005 2003 2004 2005 2003 2004 2005 

Vale do 
Carregado --- 65* 58* --- 67* 99 --- 64* 99 --- --- --- 

RDP 71* 67* 87 --- 67* 91 63* 67* 87 --- --- --- 

Castanheira 
do Ribatejo 82 84 100 73* 81 95 72* 66* 98 --- --- --- 

Faiel 91 79 97 --- 66* 99 91 74 96 --- 65* 99 

* casos em que a eficiência foi inferior a 75% 
 
 
Os valores da eficiência para o NO2 e CO são expressos em percentagem do número de 
horas (n.º medições horárias válidas/medições horárias possíveis), enquanto que no caso 
das partículas PM10 e SO2 as eficiências são expressas em percentagem do número de 
dias (n.º médias diárias válidas/nº médias diárias possíveis). 
 
Os parâmetros estatísticos foram calculados para os vários poluentes medidos nas várias 
estações. Apesar de não ser correcto a comparação dos parâmetros estatísticos dos 
poluentes que não apresentaram uma eficiência mínima de recolha de dados com os 
valores limite em vigor, dado a escassez de dados válidos essa comparação é aqui 
efectuada a título indicativo.  
 
Os parâmetros estatísticos calculados para os vários poluentes serão analisados nos 
pontos seguintes. 
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5.1.3.2 Dióxido de Enxofre 
O dióxido de enxofre (SO2) é um poluente que é lançado na atmosfera em resultado da 
queima de combustíveis fósseis que contêm enxofre, da decomposição da matéria 
orgânica e das actividades industriais. O sector industrial é o principal responsável pelas 
emissões de SO2, especialmente em refinarias e caldeiras queimando combustíveis com 
elevados teores de enxofre.  
 
 

Quadro IV. 14 – Níveis de Dióxido de Enxofre (µg.m-3 SO2) Registados nas Estações de 
Qualidade do Ar e Comparação com a Legislação Nacional em Vigor 

Estação Decreto-Lei n.º 111/02 de 16 de Abril 

Valor 
Limite 

N.º de vezes em que é 
excedido o valor limite 

horário para protecção da 
saúde humana 

N.º de vezes em que é 
excedido o valor limite diário 

para protecção da saúde 
humana 

Valor limite para protecção 
dos Ecossistemas 

350 μg.m3 + MT* 
(valor a não exceder mais de 
24 vezes em cada ano civil) 

125 μg.m3 + MT* 
(valor a não exceder mais de 

3 vezes em cada ano civil 
20 μg.m3 

Ano 2003 2004 2005 2003 2004 2005 2003 2004 2005 

Vale do 
Carregado --- 0 0 --- 0 0 --- 2,8 0,7 

RDP 4 0 0 0 0 0 13 2,0 1,3 

Castanheira 
do Ribatejo 1 0 15 0 0 0 6,6 1,7 5,6 

Faiel 0  0 0 0 0 4,2 1,9 1,3 
MT* – Margem de tolerância: variável de acordo com o ano (60 μg/m3 – 2003; 30 μg/m3 – 2004; 0μg/m3 – 2005) 
 
 

i) Comparação com o Decreto-Lei n.º 111/02, de 16 de Abril 
 

 
Da análise do Quadro IV. 14, constata-se que o Valor Limite Horário para 
Protecção da Saúde Humana foi excedido, em 2003, 4 vezes na estação RDP e 1 
vez na estação Castanheira do Ribatejo em 2005 foi excedido 15 vezes nesta 
mesma estação. Deste modo, o valor limite estabelecido por lei não foi 
ultrapassado em nenhum dos anos considerados. 
 
Para as 4 estações em análise o Valor Limite Diário para Protecção da Saúde 
Humana nunca foi excedido, nos três anos analisados, sendo por isso a 
legislação sempre cumprida. 
 
Relativamente ao Valor Limite Anual para Protecção dos Ecossistemas, a 
legislação foi também sempre cumprida em todos os anos estudados nas 
estações analisadas. 
 
O facto da estação de Castanheira do Ribatejo apresentar teores no geral mais 
elevados é justificável devido à influenciada por fontes industriais emissoras de 
SO2 da região. 
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ii) Comparação com os valores recomendados pela OMS 
 
Com base na análise do Quadro IV. 14 e por comparação com os valores de 
qualidade do ar recomendados pela OMS (Quadro IV. 10 e Quadro IV. 11) pode 
concluir-se que nas quatro estações de monitorização da qualidade do ar 
analisadas e para os anos em estudo foram sempre cumpridos os Valores 
Recomendados pela OMS, para a Protecção da Saúde Humana e para a 
Protecção da Vegetação. 

 
 
 
 
5.1.3.3 Óxidos de Azoto 
Os óxidos de azoto (NOx) que são emitidos em quantidades significativas para a 
atmosfera são o monóxido de azoto (NO) e o dióxido de azoto (NO2). Os NOx de origem 
antropogénica resultam essencialmente da queima de combustíveis fósseis nas 
indústrias e nos transportes, sendo o automóvel a principal fonte em zonas urbanas. 
 
No Quadro IV. 15 apresentam-se os dados de qualidade do ar para o poluente dióxido de 
azoto.  
 
 

Quadro IV. 15 – Níveis de Óxidos de Azoto (µg.m-3 NO2/NOX) Registados nas Estações de 
Qualidade do Ar e Comparação com a Legislação Nacional em Vigor 

Estação Decreto-Lei n.º 111/02 de 16 de Abril 

Valor 
Limite 

N.º de vezes em que é 
excedido o valor limite 

horário para protecção da 
saúde humana 

Valor limite anual para 
protecção da saúde humana 

Valor limite para protecção 
da vegetação 

200 μg.m-3 NO2 + MT* 
(valor a não exceder mais de 
18 vezes em cada ano civil) 

40 μg.m-3 NO2 + MT** 30 μg.m-3 NOx 

Ano 2003 2004 2005 2003 2004 2005 2003 2004 2005 

Vale do 
Carregado --- 0 0 --- 22 20 --- --- --- 

RDP --- 0 0 --- 19 19 --- --- --- 

Castanheira 
do Ribatejo 0 0 6 14 11 25 24 20 39 

Faiel --- 0 0 --- 17 15 --- --- --- 
MT* – Margem de tolerância: variável de acordo com o ano (70 μg/m3 – 2003; 60 μg/m3 – 2004; 50μg/m3 – 2005) 
MT** – Margem de tolerância: variável de acordo com o ano (14 μg/m3 – 2003; 12 μg/m3 – 2004; 10μg/m3 – 2005) 
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i) Comparação com o Decreto-Lei n.º 111/2002, de 16 de Abril 
 

No que se refere ao Valor Limite para Protecção da Saúde Humana para o 
poluente NO2 verifica-se, igualmente que houve cumprimento do valor normativo 
estabelecido no Decreto-Lei n.º 111/02.  
 
O Valor Limite Anual para Protecção da Vegetação apenas foi excedido em 2005, 
na estação de Castanheira do Ribatejo. 
 
 

ii) Comparação com os valores recomendados pela OMS 
 

Para o poluente NO2 o valor recomendado pela OMS para Protecção da Saúde 
Humana (média de 1 hora) é de 200 μg/m3 que coincide com o valor limite 
estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 111/02, com data de cumprimento de 1 de 
Janeiro de 2010 (sem margem de tolerância). 
 
O Valor Recomendado pela OMS, para o período de 1 h foi assim ultrapassado 
em 2005, na Estação de Castanheira do Ribatejo. 
 
Quanto ao valor médio anual recomendado para Protecção da Vegetação  
(30 μg/m3) foi, igualmente, excedido na Estação de Castanheira do Ribatejo para 
o ano de 2005. 

 
 
Os teores mais elevados que se registaram na Estação de Castanheira do Ribatejo 
devem-se não apenas às características urbanas do local, como também à influência da 
Central Termoeléctrica do Carregado. As estações localizadas em zona rural são as que 
apresentam níveis mais baixos. 
 
 
 
 
5.1.3.4 Partículas – PM10 
No que respeita à origem das emissões das partículas, as principais fontes de origem 
humana envolvem o tráfego automóvel, a queima de combustíveis fósseis e as 
actividades industriais.  
 
No Quadro IV. 16 apresentam-se os valores de concentração anual de Partículas em 
Suspensão – PM10, expressos em µg/m3. 
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Quadro IV. 16 – Níveis de Partículas em Suspensão PM10 (µg.m-3 PM10) Registados nas 
Estações de Qualidade do Ar e Comparação com a Legislação Nacional em Vigor 

Estação Decreto-Lei n.º 111/02 de 16 de Abril 

Valor 
Limite 

N.º de vezes em que é 
excedido o valor limite diário 

para protecção da saúde 
humana 

Valor limite anual para 
protecção da saúde humana 

50 μg.m-3 + MT* 
(valor a não exceder mais de 
35 vezes em cada ano civil) 

40 μg.m-3 + MT** 

Ano 2003 2004 2005 2003 2004 2005 

Vale do 
Carregado --- 36 51 --- 37,6 33,3 

RDP 123 14 40 63,2 29,8 30,8 

Castanheira 
do Ribatejo 159 9 36 65,7 26,0 30,2 

Faiel 136 47 31 61,3 33,9 28,7 
MT* – Margem de tolerância: variável de acordo com o ano (10 μg/m3 – 2003; 5 μg/m3 – 

2004; 0μg/m3 – 2005) 
MT** – Margem de tolerância: variável de acordo com o ano (3 μg/m3 – 2003; 1,7 μg/m3 – 

2004; 0 μg/m3 – 2005) 
 
 
 

i) Comparação com o Decreto-Lei n.º 111/02, de 16 de Abril 
 
No que respeita ao Valor Limite para Protecção da Saúde Humana, verifica-se 
que no ano de 2003 este valor foi excedido em todas as estações que dispõem 
de dados. No ano de 2004 foram detectadas situações de incumprimento ao 
Decreto-Lei n.º 111/02 nas estações da Vala do Carregado e de Faiel. No que 
respeita ao ano de 2005, apenas na estação de Faiel se cumpriu o valor Limite 
Diário para Protecção da saúde Humana. 
 
Entre o ano 2003 e 2004 denota-se uma diminuição muito significativa das 
situações de incumprimento, verifica-se, no entanto, que entre 2004 e 2005 
apenas a estação de Faiel apresenta uma redução no número de excedências 
aos limites estabelecidos pelo Decreto-Lei n.º 111/02. 
 
Relativamente ao Valor Limite Anual para Protecção da Saúde Humana, de  
43 µg/m3 para 2003, 41.7 µg/m3 para 2004 e 40 µg/m3 a partir de 2005, foi 
excedido no ano de 2003 para as Estações RDP, Castanheira do Ribatejo e 
Faiel. 
 
 
 

ii) Comparação com os valores recomendados pela OMS 
 
Tal como referido anteriormente, a OMS não estabelece valores recomendados 
para Partículas em Suspensão. 
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5.1.3.5 Monóxido de Carbono 
O monóxido de carbono (CO) é um poluente primário que resulta essencialmente da 
combustão incompleta de combustíveis fósseis. É geralmente considerado um indicador 
da poluição devida ao tráfego automóvel, pois os seus níveis estão fortemente 
relacionados com a intensidade de tráfego. Sendo assim, as concentrações mais 
elevadas ocorrem em zonas urbanas com grande densidade populacional em áreas de 
tráfego intenso. 
 
No Quadro IV. 17 apresentam-se os valores de concentração anual (base octo-horária) 
de monóxido de carbono, expressos em µg/m3. 
 
 

Quadro IV. 17 – Níveis de Monóxido de Carbono (µg.m-3 CO) Registados nas Estações de 
Qualidade do Ar e Comparação com a Legislação Nacional em Vigor 

Estação Decreto-Lei n.º 111/02 de 16 de Abril 

Valor 
Limite 

Valor limite anual para protecção da 
saúde humana 

10 000 
(máximo diário das médias de oito 

horas) 

Ano 2003 2004 2005 

Faiel --- 773 3 002 

 
 
Devido à escassez de dados válidos de CO não é possível efectuar uma comparação 
entre estações para este poluente.  
 
 

i) Comparação com o Decreto-Lei n.º 111/02, de 16 de Abril 
 

Da análise dos dados disponíveis, verifica-se o cumprimento do Valor Limite 
estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 111/02 (10 000 µg/m3) na Estação de Faiel para 
o ano 2004 e 2005. 

 
 

ii) Comparação com os valores recomendados pela OMS 
 

Para o poluente monóxido de carbono verifica-se que o valor recomendado pela 
OMS para Protecção da Saúde Humana não foi ultrapassado na estação em 
análise em todos os anos civis em estudo. 
 
 

Sendo a estação de Faiel de características rurais, será expectável que os níveis 
medidos nas estações de Castanheira do Ribatejo e da Vala do Carregado sejam 
superiores aos medidos em Faiel. De salientar que o valor máximo registado em 2005, 
nesta estação deve ser considerado como relativamente elevado. 
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5.1.3.6 Conclusões 
Tendo em conta a análise efectuada anteriormente para os diferentes poluentes, 
constata-se que a qualidade do ar na área de implantação do projecto é razoável, 
ocorrendo violações à legislação em vigor, ao nível do dióxido de azoto e das partículas 
PM10. 
 
Relativamente aos teores de dióxido de enxofre e monóxido de carbono não ocorreram 
violações aos respectivos valores limite legislados. 
 
 
 
 
5.1.4 Identificação Local das Principais Fontes Poluentes 
Na área de enquadramento do projecto em estudo foram identificados três tipos de fontes 
poluentes:  
 

• Indústrias; 

• Vias rodoviárias; 

• Áreas agrícolas/naturais. 

 
As principais fontes industriais identificadas apresentam-se no Quadro IV. 18. 
 
 

Quadro IV. 18 – Principais Fontes de Emissão Atmosférica de Natureza Industrial 

Indústria Sector Legislação em relação 
ao Projecto 

Principais Poluentes 
Emitidos 

Central Termoeléctrica do 
Carregado Energia ≈ 1 km a Norte Partículas, SOx, NO2 

Central Termoeléctrica do 
Ribatejo Energia ≈ 1 km a Norte NOx, CO, CO2 

Ferro – Indústrias 
Químicas, S.A. Química ≈ 0,5 km a Oeste NOx, Metais Pesados, 

Partículas 

Sociedade Portuguesa 
Acumuladora Tudor, Lda. 

Produção / 
Processamento metais ≈ 0,4 km a Oeste Partículas, Metais 

Pesados 

Altran Cipan Farmacêutica ≈ 0,3 km a Norte Compostos Orgânicos 
Voláteis, Partículas 

Italagro Alimentar ≈ 0,6 km a Sudeste Compostos Orgânicos 
Voláteis, Partículas 
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A zona envolvente à área de intervenção engloba uma rede viária com elevadas 
intensidades de tráfego, sendo de referir, pela sua importância, a A1/IP1, a A10, a EN1, 
EN3 e a EN10. Os principais poluentes atmosféricos emitidos pelo tráfego rodoviário são 
o monóxido de carbono, as partículas e os óxidos de azoto. 
 
A partir das emissões atmosféricas estimadas para a região de Lisboa e Vale do Tejo 
para 2001 (Planos e Programas para a melhoria da qualidade do ar na Região de Lisboa 
e Vale do Tejo, 2005), é apresentada no Quadro IV. 19 as emissões atmosféricas 
estimadas para alguns sectores: energia, indústria e rodoviário e a sua contribuição para 
as emissões totais desta região. 
 
 

Quadro IV. 19 – Emissões Atmosféricas Estimadas para Cada Sector e sua Contribuição 
para as Emissões Totais Estimadas na Região de Lisboa e Vale do Tejo 

Sector Poluente Emissão Estimadas 
(ton) 

Contribuição  
(%) 

Energia 

CO 9 587 4,6 

NOx 26 240 26,0 

SOx 88 503 67,0 

COVNM 234 0,23 

PM10 13 037 33,0 

Indústria 

CO 8 784 4,2 

NOx 22 338 22,0 

SOx 42 147 32,0 

COVNM 2 110 2,1 

PM10 12 982 33,0 

Rodoviário 

CO 106 364 51,0 

NOx 44 680 44,0 

SOx 1 344 1,0 

COVNM 11 503 12,0 

PM10 3 255 8,3 
Fonte: Planos e programas para melhoria da qualidade do ar na Região de Lisboa e Vale do Tejo, Junho 2005 
 
 
 
Da análise do Quadro IV. 19 verifica-se que o sector energético é o que contribui 
maioritariamente para as emissões de SOX, sendo este e o sector da indústria os 
principais responsáveis pelas emissões totais de PM10.  
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Por sua vez, o sector rodoviário tem uma contribuição reduzida para os compostos de 
enxofre, enquanto que existe um contributo elevado para as emissões de óxidos de 
azoto, assim como o CO, poluente referido geralmente como um tracer do tráfego 
rodoviário. Da queima de combustíveis fósseis resulta ainda hidrocarbonetos e dióxido de 
carbono. 
 
A zona de implantação do projecto corresponde a uma área ainda com alguma actividade 
agrícola. Associado a este tipo de área está a emissão de poluentes como alguns 
compostos orgânicos voláteis (COV), metano (CH4) e amónia (NH3) e, dada a natureza 
dos terrenos, assume-se como importante fonte de partículas em suspensão.  
 
Em actividades agrícolas, emissões de COV e NH3 resultantes da utilização de 
fertilizantes e pesticidas e emissões de CH4 e NH3, resultantes da criação de gado, 
poderão conduzir a sua volatilização para a atmosfera. Partículas em suspensão, 
derivadas do cultivo de solos agrícolas e da erosão dos solos, são responsáveis por uma 
elevada quantidade de matéria particulada em suspensão na atmosfera. 
 
A avaliação atrás realizada com base nos dados das estações de qualidade do ar da 
RMQA do Carregado, revela que existe actualmente um forte impacte do transporte 
rodoviário na área a intervencionar, nomeadamente no que respeita aos níveis 
atmosféricos de monóxido de carbono e óxidos de azoto.  
 
A importante contribuição do sector rodoviário para as emissões totais destes poluentes é 
sustentada pelas emissões atmosféricas estimadas para a região de LVT nos Planos e 
Programas. 
 
 
 
 
5.1.5 Condições de Dispersão de Poluentes Atmosféricos 
O vento é o principal factor que contribui para a dispersão dos poluentes atmosféricos, 
sendo o conhecimento do regime geral dos ventos e a morfologia do terreno 
fundamentais para prever a dispersão dos poluentes no ar. 
 
Da análise das estações meteorológicas mais próximas do local de intervenção do 
projecto, verifica-se que na estação de Salvaterra de Magos (que dista aproximadamente 
18 km para Este-Nordeste do projecto), as direcções dos ventos dominantes são do 
quadrante Noroeste (26 %), seguindo-se em importância o quadrante Norte (22%).  
 
As situações de calmaria acontecem com uma frequência de 3,2%. Não se registaram 
praticamente ventos de grande intensidade, com cerca de 2 dias com velocidades 
superiores a 36 km/h ao longo do ano. As maiores velocidades médias registadas nesta 
estação ocorrem nos quadrantes Noroeste e Norte (12 km/h e 9,6 km/h, 
respectivamente). 
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As direcções dos ventos dominantes na estação climatológica de Ota/Base Aérea (que 
dista aproximadamente  10 km para Norte do projecto) são o quadrante Norte (30%), 
seguindo-se em importância o quadrante Noroeste (13%).  
 
As situações de calmaria acontecem com uma frequência de 25%. Não se registam 
praticamente ventos de grande intensidade, com cerca de 10 dias com velocidades 
superiores a 36 km/h ao longo do ano. As maiores velocidades médias registadas nesta 
estação ocorrem nos quadrantes Noroeste e Norte (18 km/h em ambos os casos). 
 
Assim, verifica-se que as direcções dos ventos dominantes na região são claramente de 
Norte e Noroeste. As velocidades dos ventos são de intensidade moderada, sobrepondo-
se claramente às situações de dispersão de calmaria. Verifica-se, deste modo, que as 
condições de dispersão de poluentes são bastante aceitáveis, até porque o relevo pouco 
movimentado da região facilita a circulação do ar contribuindo para uma melhor 
dispersão. 
 
 
 
 
5.1.6 Potenciais Receptores 
Consideram-se como principias receptores na envolvente da área de projecto as 
habitações situadas na proximidade da futura ligação à A1, assim como da Ligação à 
EN1, pelos potenciais impactes cumulativos.  
 
Desta forma, identificam-se os seguintes receptores sensíveis, cuja localização se 
apresenta no Anexo 3 referente à Qualidade do Ar: 
 

• 1 - Bairro a Este da A1 e a Norte do troço de Ligação da Plataforma Logística à 
Rotunda de Ligação à EN1; 

• 2 - Bairro a Norte da Plataforma Logística de Lisboa Norte e Sul do troço de 
Ligação da Plataforma logística à rotunda de Ligação à EN1; 

• 3 - Habitação a Oeste da Linha de Caminhos de Ferro, junto à Fábrica Antral 
Cipan. 

 
 
O potencial de afectação depende de diversos factores, com particular destaque para a 
distância do receptor ao traçado, a sua exposição aos ventos dominantes e a existência 
ou não de obstáculos naturais ou artificiais entre o receptor e a infra-estrutura viária em 
estudo. 
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5.2 Avaliação de Impactes 

5.2.1 Metodologia 
A metodologia de abordagem da avaliação de impactes na qualidade do ar foi a seguinte: 
 

− Avaliação de impactes na fase de construção; 
 

− Avaliação de impactes na fase de exploração. 
 
 
Nesta avaliação considera-se a Ligação à A1, assim como a prevista Ligação à EN1, com 
desenvolvimento adjacente, pelos potenciais impactes cumulativos.  
 
Quanto à avaliação de impactes na fase de construção, esta é, como se sabe, difícil de 
quantificar, em consequência da inexistência de elementos disponíveis, fazendo-se esta 
análise de forma qualitativa. 
 
Para a fase de exploração são realizadas previsões para as concentrações médias para 
8 horas para o monóxido de carbono (CO), e médias horárias para o dióxido de azoto 
(NO2) e partículas totais em suspensão, nas proximidades dos acessos propostos.  
 
Estas previsões foram efectuadas tendo em conta o tráfego estimado para o ano 
horizonte de projecto (valores relativos ao ano de 2022). Não se considerou o primeiro 
ano de exploração para a avaliação, uma vez que, como se irá verificar com a 
apresentação dos resultados, mesmo no ano 2022 são cumpridos os valores legais.  
 
Para a realização das previsões recorreu-se ao Programa CALINE4. 
 
Com base na avaliação de impactes, serão tecidas as principais conclusões e 
identificadas as medidas de mitigação de impactes aplicáveis. 
 
 
 
 
5.2.2 Identificação e Avaliação de Impactes 
5.2.2.1 Fase de Construção 
Na fase de construção desenrolam-se uma série de acções relacionadas com a 
movimentação de terras, instalação de estaleiros/áreas de apoio à obra, circulação de 
veículos e máquinas, que podem causar alguns incómodos às populações vizinhas e 
sistemas ecológicos mais sensíveis. 
 
Destes impactes, um dos mais problemáticos da fase de construção está associado à 
instalação e funcionamento do estaleiro. Serão emitidos poluentes típicos do tráfego 
rodoviário como o monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono (CO2), óxidos de azoto 
(NOx) dióxido de enxofre (SO2), entre outros.  
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As emissões das centrais de betão e betuminoso poderão induzir também impactes na 
qualidade do ar, devido à emissão de partículas associadas a compostos orgânicos 
voláteis provenientes da preparação do pavimento betuminoso e da sua aplicação. 
 
O impacte de uma central de betão pode ser importante, principalmente devido às 
emissões de partículas com origem no processo de carga dos silos. Este impacte pode 
ser significativamente minorado com a utilização de sistemas de filtragem eficientes, que 
reduzem significativamente as emissões. Será sempre, contudo, um impacte muito 
localizado. 
 
No caso das centrais de betuminoso, as emissões podem ser de dois tipos: aquelas que 
têm origem num sistema de ventilação (tipo chaminé) e que consistem fundamentalmente 
em partículas, e as do tipo difuso que são emitidas directamente para a atmosfera, 
relacionadas com o funcionamento dos equipamentos de alta temperatura e que 
consistem em partículas associadas a compostos orgânicos voláteis (COV). Estes 
compostos orgânicos são também emitidos durante o carregamento dos camiões de 
transporte. 
 
A minimização das emissões é conseguida mediante a utilização de equipamentos de 
despoluição adequados. 
 
No entanto, os poluentes mais problemáticos são, sem dúvida, as partículas, as quais 
resultam essencialmente da circulação de veículos pesados em caminhos não 
pavimentados, bem como da movimentação de terras. 
 
Os meses mais sensíveis em termos de emissão de partículas (por serem os mais secos) 
são os de Junho, a Setembro. Os restantes meses são mais chuvosos, pelo que nos 
impactes se encontram naturalmente minimizados, em termos da existência de poeiras 
em suspensão. 
 
Neste projecto, estando o acesso inserido numa zona com algumas características rurais, 
os impactes são susceptíveis de ser mais significativos sobre as áreas agrícolas que 
sobre áreas habitacionais, contudo podem ser minimizados se se proceder ao 
humedecimento por aspersão nos locais de risco de dispersão de partículas, e nos 
processos de movimentação de terras em tempo seco. 
 
Face ao exposto, e tendo em conta a fraca ocupação urbana na zona em estudo, os 
impactes na qualidade do ar resultantes da construção do projecto podem assumir algum 
significado pontualmente, sendo assim considerados negativos e reduzidos, tendo um 
carácter localizado e temporário e sendo reversíveis. São, contudo, impactes  
susceptíveis de minimização com a aplicação de medidas de minimização recomendadas 
neste Estudo. 
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5.2.3 Fase de Exploração 
Os principais impactes originados na fase de exploração encontram-se associados à 
circulação de veículos rodoviários que, tal como referido anteriormente, originam a 
emissão de monóxido de carbono (CO), óxidos de azoto (NOx), partículas, dióxido de 
enxofre (SO2) e hidrocarbonetos. 
 
Para a avaliação dos impactes na qualidade do ar provocados pelas emissões destes 
poluentes, foram feitas simulações, utilizando o programa CALINE 4, com vista a estimar 
as concentrações de poluentes em 3 receptores sensíveis localizados ao longo do 
acesso proposto. Foram, igualmente, estimadas as emissões cumulativas com as 
principais vias rodoviárias circundantes aos acessos, assim como com a prevista Ligação 
à EN1, com desenvolvimento adjacente 
 
No Anexo 3 apresenta-se a descrição do modelo de simulação, os dados de base 
utilizados e os resultados obtidos. 
 
Os valores estimados, para 2022, para os três poluentes em estudo, foram comparados 
com os valores normativos estabelecidos no Decreto-Lei n.º 111/02. 
 
Assim, verifica-se que: 
 

− Os valores estimados para o Monóxido de Carbono para todos os receptores são 
muito inferiores ao valor limite estabelecido, para um período de 8 horas, no 
Decreto-Lei n.º 111/02, para a Protecção da Saúde Humana (10 000 μg/m3); 

 
− Relativamente ao Dióxido de Azoto, todos os valores estimados são também 

inferiores ao valor limite horário para a Protecção da Saúde Humana (200 μg/m3, 
a não exceder mais de 18 vezes em cada ano civil) e ao Limiar de Alerta 
(400 μg/m3); 

 
− Para as Partículas em Suspensão (PM10) existem somente valores legais 

relativos a valores limite diários e anuais (valores menos permissivos que os 
horários). Comparando os valores horários estimados com os valores legais para 
médias diárias (menos permissivos), verifica-se que todos os receptores cumprem 
o valor limite diário para Protecção da Saúde Humana (de 50 μg/m3, a não 
exceder em mais de 35 vezes em cada ano civil), estabelecidos no Decreto-Lei 
n.º 111/02, para partículas com diâmetro inferior a 10 μm. 

 
 
Face aos resultados obtidos verifica-se que, mesmo para as condições meteorológicas 
críticas, os valores estimados para a concentração de poluentes no ar ambiente no ano 
horizonte de projecto, quer exclusivamente para o acesso em estudo, quer para as 
emissões cumulativas com as principais vias rodoviárias circundantes, são inferiores aos 
valores estabelecidos na legislação. 
 
Sendo assim, na fase de exploração, os impactes são negativos, directos, permanentes 
(porque existem continuamente emissões de poluentes), reversíveis (devido à dispersão 
de poluentes na atmosfera) e reduzidos uma vez que os valores estimados de 
concentração de poluentes são bastante baixos. 
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5.3 Conclusões 

Na fase de construção, tendo em conta o carácter de alguma ruralidade da zona 
envolvente, os impactes poderão ter algum significado pontual devido às emissões de 
partículas, poeiras e gases poluentes resultantes das acções de construção para as 
habitações e áreas agrícolas existentes, sendo considerados como negativos, 
localizados, reduzidos, e de carácter temporário e reversível, apesar da possibilidade 
da sua minimização. 
 
Na fase de exploração os impactes são negativos, permanentes, reversíveis e 
reduzidos. A implementação da via em estudo, assim como da Ligação à EN1, vai 
provocar o aumento da concentração de poluentes na envolvente da estrada, embora 
não se assista a qualquer violação dos valores legais. 
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6. RUÍDO 

6.1 Situação Actual do Ambiente 

6.1.1 Considerações Gerais 
O ruído é uma componente sensível do ambiente, afectando potencialmente de forma 
negativa a qualidade de vida quotidiana do Ser Humano. 
 
Os novos acessos rodoviários à Plataforma Logística de Lisboa Norte podem ser 
identificados como uma infra-estrutura geradora de ruído. Os níveis sonoros que 
resultarão da circulação rodoviária nesta infra-estrutura serão variáveis em função do 
número e tipo de veículos em circulação e da velocidade média a que os mesmos se 
desloquem. 
 
A legislação nacional sobre o ruído ambiente em Portugal, actualmente enquadrada pelo 
Regulamento Geral do Ruído (anexo ao Decreto-lei n.º 9/07, de 17 de Janeiro), 
estabelece o regime de prevenção e controlo da poluição sonora, visando a salvaguarda 
da saúde humana e o bem estar das populações. 
 
De acordo com o Regulamento Geral do Ruído as infra-estruturas de transporte são 
contempladas no seu artigo 19.º, “Infra-estruturas de transporte”, o qual determina que 
“as infra-estruturas de transporte, novas ou em exploração estão sujeitas aos valores 
limite fixados no artigo 11.º”.  
 
As alíneas a) e b) do ponto 1 do artigo 11.º estabelecem em função da classificação de 
uma zona como mista ou sensível, os seguintes valores limite de exposição: 65 dB(A) 
para o indicador Lden e 55 dB(A) para o indicador Ln nas “zonas mistas” e 55 dB(A) para o 
indicador Lden e 45 dB(A) para o indicador Ln nas “zonas sensíveis.” Mas, se na 
proximidade das zonas sensíveis existir em funcionamento uma grande infra-estrutura de 
transporte, os valores limites passam a ser de 65 dB(A) para o indicador Lden e 55 dB(A) 
para o indicador Ln. 
 
De acordo com as alíneas d) e e) do mesmo ponto, para zonas sensíveis em cuja 
proximidade esteja projectada, à data de elaboração ou revisão do plano municipal, uma 
grande infra-estrutura de transporte, os valores limite de exposição são: 65 dB(A) para o 
indicador Lden e 55 dB(A) para o indicador Ln, no caso de tráfego aéreo e 60 dB(A) para o 
indicador Lden e 50 dB(A) para o indicador Ln para outro tipo de transporte. 
 
O ponto 3 do artigo 11.º estabelece que na ausência da classificação de zona mista e de 
zona sensível os valores limite de exposição a aplicar aos receptores sensíveis são:  
63 dB(A) para o indicador Lden e 53 dB(A) para o indicador Ln. 
 
O artigo 3º do Regulamento Geral do Ruído define “zona sensível” como a “área definida 
em plano municipal de ordenamento do território como vocacionada para uso 
habitacional, ou para escolas, hospitais ou similares, ou espaços de lazer, existentes ou 
previstos, podendo conter pequenas unidades de comércio e de serviços destinadas a 
servir a população local ……”. “Zona mista” é “área definida em plano municipal de 
ordenamento do território, cuja ocupação seja afecta a outros usos, existentes ou 
previstos, para além dos referidos na definição de zonas sensível”. 



   
 

Plataforma Logística de Lisboa Norte. Acesso Rodoviário ao Nó do Carregado 
Estudo Ambiental 
Maio 2008 

85

 
 
O n.º 2 do artigo 6º do Regulamento Geral do Ruído estabelece que “compete aos 
municípios estabelecer … a classificação, a delimitação e a disciplina das zonas 
sensíveis e das zonas mistas”. 
 
As zonas envolventes do novo Acesso Rodoviário da Plataforma Logística de Lisboa 
Norte (PLLN) foram classificadas pelo Município de Vila Franca de Xira como “zonas 
mistas” (proposta do PDM em revisão). Assim, os valores limite de exposição junto dos 
locais com usos do solo com sensibilidade ao ruído são: 65 dB(A) para o indicador Lden e 
55 dB(A) para o indicador Ln. 
 
Estes requisitos e critérios constituem o quadro legal subjacente à análise detalhada do 
problema do ruído na zona envolvente do novo Acesso Rodoviário da Plataforma 
Logística de Lisboa Norte (PLLN). 
 
 
 
 
6.1.2 Envolvente do Traçado 
O projecto do novo Acesso Rodoviário da Plataforma Logística de Lisboa Norte (PLLN) 
consistirá numa ligação da PLLN à A1 - Auto estrada do Norte, através de um nó a Sul do 
Nó da A1/A10 – Nó do Carregado existente, com cerca de 1,3 km de extensão. 
 
O tipo de ocupação humana com sensibilidade ao ruído existente na envolvente do 
projecto em análise é escassa, verificando-se a presença de: 
 

• Um Bairro de habitações com 1 piso, situado na Rua da Estação, na imediata 
proximidade da Linha Férrea do Norte e a Norte da Ligação da Plataforma 
Logística. 

• Um Bairro dedicado aos funcionários da empresa Atral/Cipan, constituído por 
prédios de habitação com 3 pisos, a Este da A1 e a Norte da Ligação da 
Plataforma Logística à EN1. 

De referir que existe neste Bairro um edifício onde funciona o Centro Social 
Paroquial Casa de S. José, com creche / jardim de infância e A.T.L. 

• Uma casa de habitação com 2 pisos, com anexos e com terreno circundante, a 
Este da A1 e a Sul da Ligação da Plataforma Logística à A1. 

• Para além dos usos do solo com sensibilidade ao ruído existem diversas 
empresas e armazéns.  
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As principais fontes de ruído responsáveis pelo estabelecimento do ambiente sonoro na 
zona envolvente do projecto são: 
 

• tráfego rodoviário que circula na A1 – Auto-estrada do Norte e noutras vias locais 
nomeadamente na Rua da Estação e no CM 1237; 

• actividades humanas; 

• fenómenos naturais. 

 
 
 
 
6.1.3 Avaliação do Ambiente Sonoro Local 
Para a caracterização do ambiente sonoro nas zonas de influência do projecto em 
estudo, foi efectuado um programa de medições de ruído ambiente em diversos locais, 
na vigência do período diurno, do período entardecer e do período nocturno, com vista a 
proceder a uma avaliação do ambiente sonoro local. 
 
A selecção dos locais de avaliação acústica nas zonas de influência do projecto em 
estudo foi efectuada de forma estatisticamente aleatória mas estratégica, tendo em conta 
a respectiva proximidade ao traçado, bem como a sensibilidade da sua utilização, no 
sentido de se obter uma representatividade estatística do ambiente sonoro da zona 
envolvente do presente projecto rodoviário. 
 
As medidas acústicas foram tomadas em diferentes dias (13, 14, 25 e 26) do mês de 
Março de 2008, com diferentes amostragens em cada local de avaliação, na vigência do 
período diurno (07h00 - 20h00), na vigência do período entardecer (20h00 - 23h00) e na 
vigência do período nocturno (23h00 - 07h00). 
 
Foram registados, nas diferentes amostras, nos valores do indicador de ruído diurno Ld, 
do indicador de ruído do entardecer Le e o indicador de ruído nocturno Ln, expressos  
em dB(A). Com estes valores foi efectuado o cálculo do indicador de ruído diurno-
entardecer-nocturno Lden de acordo com o disposto no ponto j) do Artigo 3º. do 
Regulamento Geral do Ruído: 
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Os valores encontrados permitem uma comparação directa com os limites estabelecidos 
na legislação em vigor.  
 
As medições acústicas foram efectuadas com um sonómetro digital integrador, cujo 
modelo (B&K 2260) se encontra aprovado pelo Instituto Português da Qualidade (Diário 
da República, III Série de 28-10-1993). O sonómetro encontra-se devidamente verificado 
pelo Laboratório de Metrologia Acústica. 
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O microfone do sonómetro foi equipado com um protector de vento para evitar sinais 
espúrios de baixa frequência devidos ao vento. Qualquer energia residual assume 
importância irrelevante na medida em que todas as medições foram realizadas com 
malha de ponderação A. 
 
Foi utilizado ainda um tripé para garantir estabilidade ao sistema de medição. O 
equipamento foi convenientemente calibrado com o respectivo calibrador pistonfone 
antes do início das medições. A calibração foi confirmada no final de cada sessão de 
medidas, não se tendo verificado desvios das posições de calibração. 
 
As condições atmosféricas observadas durante a realização das medições acústicas, 
com um termómetro e anemómetro digital Kestrel, caracterizavam-se por céu nublado e 
ventos fracos a inexistentes. 
 
Foram seguidas as recomendações descritas na normalização portuguesa aplicável, 
nomeadamente as constantes na NP-1730, "Acústica. Descrição e medição do ruído 
ambiente”. 
 
Foram tomados tempos de integração variáveis, de acordo com as características do 
ambiente sonoro dos locais monitorizados, de forma a garantir a estacionaridade 
temporal dos sinais sonoros medidos. 
 
Foram realizadas medições acústicas nos seguintes locais: 
 

• Local 1, na zona inicial a Norte do novo Acesso Rodoviário, próximo de casas de 
habitação com 1 piso situadas na Rua da Estação e localizadas na imediata 
proximidade da Linha Férrea do Norte. 

• Local 2, ao km 0+800, no lado Norte da Ligação à A1 e à EN1/IC1, próximo de 
casas de habitação com 3 pisos, na imediata proximidade do CM 1237 e na 
proximidade da A1, a cerca de 120 m de distância; 

• Local 3, ao km 0+850, no lado Norte da Ligação à A1 e à EN1/IC1, próximo de 
casas de habitação com 3 pisos na proximidade da A1, a cerca de 120 m de 
distância; 

• Local 4, ao km 0+900, no lado Sul da Ligação à A1, próximo de casa de 
habitação com 2 pisos, com anexos e com terreno circundante, na imediata 
proximidade do CM 1237 e na proximidade da A1, a cerca de 90 m de distância; 

 

A localização geográfica destes locais de avaliação acústica encontra-se em Anexo do 
presente documento (Anexo 4.1). 
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6.1.4 Ruído Ambiente Local 
No Quadro IV. 20 estão indicados os valores médios dos níveis sonoros registados nas 
diversas amostras tomadas em dias distintos na vigência dos períodos diurno (07h00 - 
20h00), entardecer (20h00 - 23h00) e nocturno (23h00 - 07h00), na envolvente do novo 
Acesso Rodoviário da PLLN, junto dos locais monitorizados que poderão vir a ser 
afectados pela construção e exploração do referido projecto rodoviário. 
 
Apresenta-se, para cada local o valor do indicador de ruído Lden. 
 
 

Quadro IV. 20 – Índices de Ruído Ambiente Registados nos Diversos Locais Situados na 
Envolvente do Novo Acesso Rodoviário da PLLN 

Local Km Lado 
da via Fontes de Ruído 

Período 
Diurno 

Período 
Entardecer 

Período 
Nocturno Lden 

dB(A) Ld 
dB(A) 

Le 
dB(A) 

Ln 
dB(A) 

1 0+000 Norte 

tráf. rodov. próximo local 
tráf. ferrov. (diurno e entardecer) 

tráf. rodov. A1 distante 
naturais 

65.5 60.5 54.5 65 

2 0+800 Norte 

tráf. rodov. próximo CM 1237 
tráf. rodov. A1 (de velocidade nos 
períodos entardecer e nocturno) 

actividades humanas 
naturais 

59.0 60.0 55.5 63 

3 0+850 Norte. 

tráf. rodov. próximo A1 (de velocidade 
nos períodos entardecer e nocturno) 

tráf. rodov. CM 1237 
actividades humanas 

naturais 

60.5 65.0 60.0 67 

4 0+900 Sul 

tráf. rodov. próximo CM 1237 
tráf. rodov. A1 (de velocidade nos 
períodos entardecer e nocturno) 

naturais 

61.5 65.5 60.5 68 

 
 
No quadro anterior apresentam-se, também, por ordem decrescente de importância, as 
fontes de ruído determinantes para o estabelecimento do ambiente sonoro dos locais de 
avaliação acústica seleccionados. 
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6.1.5 Análise do Ambiente Sonoro Local 
A análise dos valores medidos e registados nas medições acústicas constantes no 
quadro anterior permite concluir: 
  

• O tráfego rodoviário que circula nas vias rodoviárias existentes na envolvente do 
novo Acesso Rodoviário à Plataforma Logística de Lisboa Norte (PLLN) constitui-
se como fonte determinante para o estabelecimento do ambiente sonoro local. 

• Na zona final do projecto rodoviário em análise, próximo da auto-estrada A1, o 
tráfego rodoviário intenso, regular no período diurno e de velocidade nos períodos 
entardecer e nocturno é responsável pelos níveis sonoros registados nos locais de 
avaliação 2, 3 e 4. 

• Para além da influência do ruído emitido pelo tráfego rodoviário que circula 
naquela via, o ambiente sonoro dos locais de avaliação 2 e 3 é também 
determinado: (i) pelo ruído emitido por actividades humanas e (ii) pelo ruído 
emitido pelo tráfego que circula no CM 1237. 

• O ambiente sonoro do local de avaliação 1 é determinado pelo ruído emitido pela 
circulação rodoviária na Rua da Estação e pelo ruído emitido pelo tráfego 
ferroviário na Linha do Norte nos períodos diurno e entardecer. 

• Os valores registados no período entardecer nos locais 2, 3 e 4 são superiores 
aos registados no período diurno, devido ao facto do tráfego rodoviário que circula 
na auto-estrada A1 ser intenso e regular no período diurno e de alta velocidade no 
período entardecer. 

 
Os valores obtidos para os indicadores de ruído em todos os locais ultrapassam os 
valores limites legalmente estabelecidos para zonas com classificação acústica de “zonas 
mistas”. 
 
 
 
 
6.2 Avaliação de Impactes 

6.2.1 Fase de Construção 
Os trabalhos de construção envolvem operações diversas tais como trabalhos de 
escavação, terraplenagens, movimentação e transporte de terras, implantação de 
estaleiros, construção de acessos, ocupação de espaços e outros. Algumas operações 
implicam a produção de níveis elevados de ruído – utilização de martelos pneumáticos e 
trabalhos de escavação. Outros geram níveis mais baixos – transporte de/em veículos 
pesados. Enquanto umas operações têm, em cada local, duração limitada no tempo, 
outras afectarão toda a área vizinha durante quase todo o tempo de construção.  
 
Deverá ser considerada, ainda, uma fase de pós-construção que inclui a remoção dos 
estaleiros, recolha de materiais e a reposição da situação inicial. 
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A propagação do ruído e a atenuação da sua energia com a distância depende da lei de 
dispersão das ondas sonoras e de fenómenos de reflexão, de absorção e outras perdas. 
Tomando como referência o nível sonoro medido ou previsto a uma distância x0 
determinada, o nível a uma distância x qualquer vem dado por: 
 

L(x) = L(x0) + D(θ) – A 
 
 
em que o factor direccional D(A propagação do ruído e a atenuação da sua energia com 
a distância depende da lei de dispersão das ondas sonoras e de fenómenos de reflexão, 
de absorção e outras perdas. Tomando como referência o nível sonoro medido ou 
previsto a uma distância x0 determinada, o nível a uma distância x qualquer vem dado 
por: 
 

L(x) = L(x0) + D(θ) - A 
 
em que o factor direccional D(θ) representa a directividade da fonte sonora e o factor de 
atenuação A vem dado por 
 

A = Adisp + Aabsor + Aterr + Avent + Aoutr. 
 
 
O termo Adisp representa a atenuação de energia imposta pela dispersão de energia na 
frente de onda.  
 
Para os equipamentos e actividades de construção, verifica-se onda esférica, Adisp = 20 
log (x/xo). A energia decai de 6 dB por cada duplicação da distância de afastamento. 
 
O termo Aabsor representa a atenuação de energia devida a mecanismos de perdas na 
atmosfera (absorção molecular, transformações e condução de calor). Embora a sua 
importância seja desprezável para as baixas frequências ou para pequenas distâncias, 
para distâncias da ordem das centenas de metros ou para frequências acima dos 500 Hz 
a importância desta contribuição pode ser considerável.  
 
O termo Aterr pode englobar efeitos variados relativos ao tipo e geometria do terreno. 
Efeitos de absorção, de reflexão, de atenuação no solo são aí incluídos. O termo Avent 
engloba o efeito de ventos dominantes eventualmente existentes, mas que para este tipo 
de emissões sonoras não se considera relevante. 
 
Com base no algoritmo de propagação sonora referido, é possível determinar os valores 
dos níveis sonoros LAeq resultantes de operações e de equipamentos de construção que 
poderão vir a ser utilizados na fase de construção, com base em resultados de diversas 
medições acústicas realizadas na proximidade de equipamentos e actividades similares. 
 
O Quadro IV. 21 apresenta os valores previstos. 
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Quadro IV. 21 – Níveis Sonoros LAeq Gerados por Operações e Equipamentos de Construção 

Actividade / Operação 
LAeq dB(A) 

Zona próxima 100 m 300 m 400 m 

Movimentação de terras e escavação 72-75 (30 m) 62-65 52-55 49-52 

Betoneiras e equivalentes 73-81 (50 m) 67-75 57-65 55-63 

Martelos pneumáticos 86 (20 m) 72 62 60 

Geradores 70 (50 m) 64 54 52 

Atacadeira 85 (25 m) 73 63 61 

 
 
Os valores referidos anteriormente e constantes no quadro acima referem-se à 
propagação em espaço livre (em linha de vista). 
 
Os níveis sonoros previstos durante a fase de construção junto dos receptores com 
sensibilidade ao ruído dependerão de:  
 

• tipo(s) de actividade(s) / operação(ões) / maquinaria de construção que estiverem 
a decorrer em simultâneo,  

• localização da frente de obra,  

• distância da frente de obra aos receptores com sensibilidade ao ruído e  

• horário de funcionamento da obra (período diurno e/ou período nocturno).  

 
 
Refira-se que, na presente fase dos estudos, não existe ainda informação relativa ao tipo 
de maquinaria a utilizar e ao período de laboração que será praticado na fase de 
construção.  
 
Não sendo possível prever com exactidão, os níveis sonoros junto dos receptores 
sensíveis ao ruído, pode, no entanto, considerar-se que a situação normal será a 
correspondente à simultaneidade de operações/actividades com utilização de 
equipamentos mais ruidosos e de equipamentos e actividades menos ruidosas.  
 
Os valores indicados no Quadro IV. 21 devem, então, ser tomados como indicativos, 
permitindo inferir ordens de grandeza dos níveis sonoros previstos durante a execução 
das diferentes operações e actividades construtivas, consoante a distância de 
proximidade às operações. 
 
Poder-se-á então estimar, que os níveis sonoros LAeq produzidos por máquinas 
escavadoras e de transporte de terras e/ou materiais, situar-se-ão entre os 72 dB(A) e os 
75 dB(A), a cerca de 30 m às operações. A 100 m de distância, estes valores decrescem 
para um intervalo que se situa entre os 62 dB(A) e os 65 dB(A). Este intervalo não 
excederá os 55 dB(A) a partir dos 250 m de distância.  
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Deste modo, as zonas potencialmente mais afectadas são as ocupadas pelas casas mais 
próximos do projecto. A casa de habitação mais próxima do projecto, situa-se a 
distâncias aproximadas de 90 m do traçado. 
 
Neste local, os níveis sonoros previstos para algumas operações podem exceder os  
65 dB(A). Estes valores elevados, poderão, no entanto, ser pontuais e com duração 
limitada aos intervalos e períodos de execução de tarefas e operações, pelo que os 
valores médios do ruído serão inferiores.  
 
 
 
 
6.2.2 Fase de Exploração 
6.2.2.1 Considerações Gerais 
Na fase de exploração, sobressaem os efeitos do ruído da circulação do tráfego 
rodoviário. O número de veículos por unidade de tempo (tráfego médio) é um factor de 
importância primordial na geração do ruído. A energia do ruído produzido é a soma das 
energias dos ruídos produzidos pelas várias fontes – veículos – em presença, que são 
incorrelacionadas. 
 
A produção de ruído por cada veículo determinará o valor resultante total. A sua 
velocidade média é um parâmetro relevante na produção de ruído (ruído do motor).  
 
Um veículo pesado produzirá níveis mais elevados do que um veículo ligeiro. A 
percentagem de veículos pesados do tráfego médio é, assim, outro parâmetro 
determinante do ruído e de contabilização fundamental na previsão dos níveis de ruído 
emitidos. 
 
Outro tipo de parâmetros, relacionados com a via, é igualmente considerável. O tipo de 
pavimento é importante. Aspectos como a inclinação da via não se colocam no caso em 
estudo dados os pequenos ângulos de inclinação da estrada. 
 
Para um fluxo de tráfego suficientemente intenso e regular, a fonte sonora pode 
considerar-se como uma fonte em linha. A radiação de uma fonte em linha é feita em 
onda cilíndrica. A atenuação da energia sonora com distância de afastamento faz-se, 
neste caso, com 3 dB(A) por duplicação da distância. 
 
A localização dos locais de avaliação assume importância. Com tráfego pouco intenso e 
a pequenas distâncias da estrada ou se apenas um troço desta actua como fonte sonora, 
a lei da radiação esférica (diminuição dos níveis segundo 6dB(A) por duplicação da 
distância) poderá ser a mais adequada. 
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A atenuação dos níveis sonoros com a distância não é apenas dependente da lei de 
dispersão das ondas sonoras. Tomando como referência o nível sonoro medido ou 
previsto a uma distância determinada xo, o nível sonoro L a uma qualquer distância x 
vem dado por: 
 

L (x) = L (xo) - A 
 
em que A vem dado por A = Adisp + Aabsor + Aterr + Avent.    
 
 
O termo Adisp representa a atenuação de energia imposta pela dispersão de energia na 
frente de onda. O tráfego rodoviário constitui uma fonte em linha, radiando ondas 
cilíndricas. Estas decaem com o inverso da distância, segundo 3dB(A) por duplicação da 
distância. Para a onda cilíndrica, Adisp = 10 log (x/xo).  
 
O termo Aabsor representa a atenuação de energia devida a mecanismos de perdas na 
atmosfera (absorção molecular, transformações e condução de calor). Embora a sua 
importância seja desprezável para as baixas frequências ou para pequenas distâncias, 
para distâncias da ordem da centena de metros ou para frequências acima dos 500 Hz a 
importância desta contribuição pode ser considerável. Como, por um lado, o ruído de 
tráfego rodoviário tem uma composição espectral de banda larga, e por outro, as 
distâncias entre a estrada em estudo e as utilizações consideradas estendem-se até às 
centenas de metros, a consideração deste efeito torna-se relevante.  
 
O termo Aterr pode englobar efeitos variados relativos ao tipo e geometria do terreno. 
Efeitos de absorção no solo, de reflexão, de atenuação em taludes são aí incluídos.  
 
O termo Avent engloba o efeito de ventos dominantes eventualmente existentes. Este 
efeito pode ser significativo para distâncias superiores a 200 ou 300 m. A velocidade de 
propagação altera-se com o meio em movimento. Assim, com o vento a favor, a 
propagação faz-se a uma maior velocidade e aquele termo é negativo. No entanto, contra 
o vento, pode haver lugar a curvatura dos raios sonoros e a formação de zonas de 
sombra, o que produz uma atenuação suplementar não desprezável. 
 
Outros efeitos, que poderiam ser incluídos na equação em cima, como os resultantes de 
variações de temperatura, não o foram por não se justificar a sua relevância no caso em 
estudo. 
 
 
 
6.2.2.2 Previsões do ruído de tráfego rodoviário 
As previsões do ruído de circulação rodoviária foram efectuadas recorrendo a um 
programa de modelação em que os cálculos de emissão sonora da circulação rodoviária 
seguiram a Norma NMPB-Routes 96. Este é o método de cálculo recomendado no 
Decreto-Lei n.º 146/06 de 31 de Julho.  
 
Este programa de modelação e simulação contabiliza os fenómenos físicos mais 
relevantes, tais como reflexões em fachadas, efeitos topográficos e outros referentes às 
características 3-D dos terrenos e estradas. 
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As simulações tiveram em consideração os dados de tráfego fornecidos pelo Estudo de 
Tráfego e onde para além da Ligação à A1, se considerou também a futura Ligação à 
EN1, pelos potenciais impactes cumulativos, assim como as vias existentes com as quais 
estas futuras ligações se articulam. 
 
Foi adoptada a velocidade base de projecto de 60 km/h nas Ligações à A1 e à EN1 e de 
40 km/h nos ramos do nó com a A1. As previsões de ruído consideraram o pavimento 
betuminoso normal. 
 
 
 
 
6.2.2.3 Isófonas 
Os valores previstos pelo programa de modelação são apresentados sob a forma de 
isófonas.  
 
As isófonas foram elaboradas de acordo com os dados de tráfego para os anos de 2010 
e 2022. As isófonas foram elaboradas de acordo com as Directrizes constantes do 
Documento de Directrizes para Elaboração dos Mapas de Ruído, emitido pelo Agência 
Portuguesa do Ambiente em Março de 2007.  
 
As isófonas foram elaboradas para os indicadores de ruído Lden e Ln a partir dos cálculos 
efectuados nos vértices de uma malha de cálculo de 10 m, a uma altura do solo de 4,0 m. 
O código de cores apresentado para os diferentes intervalos de níveis sonoros é o 
recomendado pela Norma NP-1730. 
 
As isófonas foram efectuadas com uma distribuição de níveis sonoros em intervalos de  
5 dB(A), desde 45 dB(A) até 75 dB(A). As isófonas são apresentadas à escala 1:5000 e 
encontram-se em Anexo ao presente documento (Anexo 4.2).  
 
 
 
 
6.2.2.4 Análise de Impactes 
Procede-se, seguidamente, a uma análise da totalidade do traçado, indicando-se as 
situações que possam, eventualmente, ser susceptíveis de colocar problemas de 
poluição sonora. São observadas as utilizações habitacionais, escolares ou quaisquer 
outras com alguma possibilidade de serem afectadas pelo ruído de circulação rodoviária 
nos acessos à Plataforma Logística de Lisboa Norte. 
 
A proposta do PDM em revisão considera a zona envolvente à Plataforma Logística de 
Lisboa Norte como “Zona Mista”. Assim, de acordo com a legislação vigente, aplicam-se 
aos receptores sensíveis existentes na envolvente os valores limite de Lden igual ou 
inferior a 65 dB(A) e Ln igual ou inferior a 55 dB(A)  
 
Ter-se-ão em conta os valores do ruído ambiente registados na zona vizinha das 
intersecções e os resultantes das simulações efectuadas em computador para o ruído de 
tráfego rodoviário nos acessos. Todos os resultados de previsões apresentados foram 
aproximados a intervalos de 0,5 dB(A). 
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6.2.2.4.1 Casos Particulares 

 Local : km 0+800 da Ligação à rede viária 
   lado: Norte 
 
Tipo de Ocupação: um Bairro dedicado aos funcionários da empresa Atral/Cipan, 

constituído por prédios de habitação com 3 pisos, a Este da A1 e 
a Norte do troço de Ligação da Plataforma Logística. 

 
 
Desenvolvimento da estrada: a estrada desenvolve-se quase ao nível da cota do 

terreno de implantação das casas. 
 
 
Ruído Local: foram obtidos na zona valores entre os 63 dB(A) e os 67 dB(A) para o 

indicador de ruído Lden e registados valores entre os 55,5 dB(A) e os  
60 dB(A) para o indicador de ruído Ln resultantes de ruído de tráfego 
rodoviário que circula na A1 e no CM 1237. Os valores mais altos foram 
registados num local mais próximo da A1. 

 
 
Níveis sonoros resultantes: 
 
O Quadro IV. 22 mostra os valores previstos num receptor considerado como referência, 
onde foi particularizada a análise de detalhe. Este receptor de referência mostra-se na 
FIG. IV. 12. 
 
 

Quadro IV. 22 – Valores Previstos para os Indicadores de Ruído Lden e Ln no Receptor R1 
Considerado como Referência, para os Anos 2010 e 2022 

  Ano 2010 Ano 2022 

km. / Receptor/ Lado Piso 
Lden 

[dB(A)] 
Ln 

[dB(A)] 
Lden 

[dB(A)] 
Ln 

[dB(A)] 

0+800 / R1 / Norte 
1 59,5 52,0 61,0 53,0 
2 61,0 53,0 62,0 54,5 
3 61,0 54,0 63,0 55,0 

 



   

Plataforma Logística de Lisboa Norte. Acesso Rodoviário ao Nó do Carregado 
Estudo Ambiental 

Maio 2008 

96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. IV. 12 – Receptor de Referência R1  

 
 
Conclusões: o ambiente sonoro local é determinado pela circulação rodoviária regular, 

intensa e de velocidade que circula na auto-estrada A, exibindo níveis de 
ruído elevados. 

 
 Com entrada em funcionamento do novo Acesso à PLLN, verificar-se-ão 

acréscimos de ruído ambiente, logo a partir do ano inicial. 
 

Assim os valores resultantes para os indicadores de ruído Lden e Ln para o 
ano inicial ultrapassam cumulativamente os valores limite legalmente 
estabelecidos para zonas com classificação acústica de “zona mista”, ou 
seja, são superiores a 65 dB(A) e superiores 55 dB(A) respectivamente. 

 
 
Impacte no Ruído Ambiente: negativo, adquirindo uma magnitude moderada pelos 

impactes cumulativos. 
 
Medidas de Minimização de Ruído: o ruído gerado estritamente pelo presente projecto 

não indica a necessidade de aplicação de 
medidas de minimização do ruído nesta fase de 
estudos. Contudo, se analisado cumulativamente 
com o resultante das restantes fontes sonoras 
verifica-se a necessidade de aplicação de 
medidas de minimização. 

R1 
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 Local:  km 0+900 
   lado: Sul 
 
Tipo de Ocupação: uma casa de habitação com dois pisos, com anexos e com terreno 

circundante, a Este da A1 e a Sul da Ligação da Plataforma 
Logística. 

 
 
Desenvolvimento da estrada: a estrada desenvolve-se praticamente ao nível. 
 
 
Ruído Local: foram obtidos valores de 68,0 dB(A) para o indicador de ruído Lden e 

registados valores de 60,5 dB(A) para o indicador de ruído Ln resultantes 
de ruído de tráfego rodoviário que circula na A1 e na CM 1237.  

 
 
Níveis sonoros resultantes: 
 
O Quadro IV. 23 mostra os valores previstos no receptor (casa de habitação) considerado 
como referência, onde foi particularizada a análise de detalhe. Este receptor de referência 
mostra-se na FIG. IV. 13. 
 
 
 

Quadro IV. 23 – Valores Previstos para os Indicadores de Ruído Lden e Ln no Receptor R2 
Considerado como Referência, para os Anos 2010 e 2022 

  Ano 2010 Ano 2022 

km. / Receptor/ Lado Piso 
Lden 

[dB(A)] 
Ln 

[dB(A)] 
Lden 

[dB(A)] 
Ln 

[dB(A)] 

0+900 / R2 / Sul 
1 61,0 54,0 64,0 56,0 
2 63,0 56,0 66,0 58,0 
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FIG. IV. 13 – Receptor de Referência R2 

 
 
Conclusões: O ambiente sonoro local revela elevada perturbação induzida pelo ruído 

emitido pela circulação rodoviária na A1 e no CM 1237. 
 
 Com entrada em funcionamento do novo Acesso à PLL, verificar-se-ão 

acréscimos de ruído ambiente, logo a partir do ano inicial. 
 

Assim os valores resultantes para os indicadores de ruído Lden e Ln para o 
ano inicial ultrapassam os valores limite legalmente estabelecidos para 
zonas com classificação acústica de “zona mista”, ou seja, são superiores 
a 65 dB(A) e superiores 55 dB(A) respectivamente. 

 
 
Impacte no Ruído Ambiente: negativo, de magnitude moderada 
 
Medidas de Minimização de Ruído: ao km 0+900, lado Sul, logo no ano inicial. 
 

R2 
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6.3 Conclusões 

Na fase de construção os impactes decorrentes da implementação do projecto têm um 
carácter localizado, restringindo-se aos receptores mais próximos, localizados nas 
proximidades da A1 e do futuro acesso.  
 
Os impactes são classificados de negativos, temporários, reversíveis, de magnitude 
moderada mas pouco significativos, face às características acústicas da zona e ao 
facto das acções mais ruidosas da construção tenderem a ser pontuais. 
 
Na fase de exploração, embora o ruído emitido pela A1 seja a fonte determinante no 
ambiente sonoro local, o funcionamento dos acessos à PLLN induzirá acréscimos de 
ruído ambiente junto de alguns receptores situados na proximidade destas duas vias. 
 
Prevêem-se assim impactes cumulativos negativos sobre estes receptores, 
permanentes e de magnitude moderada, embora reversíveis com a adopção de 
medidas de minimização, passando neste caso a impactes pouco significativos. 
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7. ECOLOGIA E PAISAGEM 

7.1 Situação Actual do Ambiente 

7.1.1 Metodologia 
Face a tratar-se de uma zona muito homogénea e relativamente artificializada e contida 
no espaço, optou-se por analisar, de forma conjunta, os aspectos ecológicos e 
paisagísticos do local, identificando as suas características gerais e a presença de 
eventuais valores. 
 
Esta análise tem assim como objectivo geral a obtenção de um quadro representativo da 
área do projecto em termos de valores florísticos e faunísticos e de habitats importantes, 
que permitirão em conjunto com a ocupação do solo definir os aspectos essenciais da 
paisagem local. 
 
 
 
 
7.1.2 Enquadramento e Principais Características da Área de Estudo 
A área para a qual está prevista a implantação do acesso rodoviário à PLLN, assim como 
esta própria infra-estrutura, não se encontra incluída em nenhuma área classificada 
do ponto de vista de conservação da natureza, quer seja Área Protegida ou Sítio de 
Importância Comunitária da Rede Natura 2000. 
 
A área de implantação do acesso rodoviário da PLLN situa-se na fronteira entre as áreas 
da planície aluvial do Tejo e as encostas mais acidentadas a Oeste, a Sul da área de 
baixa associada à confluência dos rios Alenquer e Ota, como o rio Tejo. 
 
Como se pode ver na FIG. IV. 14, em termos de paisagem domina claramente o Tejo, 
com toda uma extensa área de solos a cota inferiores a 10 m. A rede viária mantém-se 
próxima das margens do Tejo, tendo contribuído para o desenvolvimento da paisagem 
local, através do crescimento urbano que se realizou na sua envolvente, mantendo-se na 
envolvente do rio Tejo, uma área de usos mais agrícolas associados à sua planície 
aluvial. 
 
A área de implantação do acesso insere-se numa área de culturas anuais entre duas 
grandes infra-estruturas viárias, a Linha Férrea do Norte, a nascente e a Auto-estrada A1, 
a Poente, em torno das quais se estabeleceu já uma ocupação urbana e industrial, 
embora pouco compacta. 
 
O presente projecto insere-se na Unidade de Paisagem “Leitos e Margens dos Rios 
Alenquer e Ota” (UP2 na FIG. IV. 15). 



   
 

Plataforma Logística de Lisboa Norte. Acesso Rodoviário ao Nó do Carregado 
Estudo Ambiental 
Maio 2008 

101

 
 

 
Fonte. EIA da PLLN, Julho de 2007 

 
FIG. IV. 14 – Hipsometria da Área em Análise 

Acesso 
Rodoviário 
em estudo 
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Fonte. EIA da PLLN, Julho de 2007 

 
FIG. IV. 15 – Unidades da Paisagem 
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 UP2 – Leitos e margens dos rios Alenquer e Ota 
 
Como o nome indica, esta unidade de paisagem abrange a parte baixa das bacias dos 
Rios de Alenquer e da Ota, bem como toda a área de fronteira entre o leito de cheia e as 
margens mais elevadas da margem Oeste do Tejo. É uma área caracterizada pela forte 
ocupação humana, expressa não apenas nas áreas urbanas, mas também na ocupação 
industrial, cuja área supera a primeira. Embora sendo uma zona de transição, a área 
caracteriza-se maioritariamente por declives reduzidos. A área de implantação da PLLN 
insere-se, igualmente, nesta UP. 
 
 
Pode considerar-se que, no global, a área envolvente apresenta uma qualidade visual 
média a elevada. A UP2, onde se localiza a área de implantação do projecto apresenta 
uma qualidade visual reduzida a média. 
 
Mas paralelamente a estes parâmetros, ainda devem ser tomados em consideração os 
Valores Visuais, a Intrusão Visual e a Capacidade de Absorção. 
 
De referir ainda que, a intrusão visual é um factor negativo a ter em conta na análise 
visual e encontra-se relacionado com a presença de elementos estranhos à paisagem, 
tais como estruturas ou infra-estruturas que, pela sua localização, altura, volumetria, cor, 
qualidade arquitectónica, entre outro tipo de factores, comprometa a qualidade da 
paisagem, diminuindo-lhe o seu valor visual e capacidade de atracção turística e 
consequentemente o seu valor económico. 
 
A UP2 caracteriza-se pela presença de um conjunto significativo de intrusões visuais 
resultantes da presença de elementos com elevadas volumetrias, como sejam unidades 
industriais, de onde se destacam as chaminés da Central do Carregado, com mais de 
100 m, ou as torres de refrigeração da central, com cerca de 70 m de diâmetro na base e 
70 m de altura. 
 
A UP2 apresenta ainda uma capacidade de absorção visual média a elevada, 
dependendo do elemento a integrar. 
 
Esta capacidade que a paisagem apresenta é avaliada com base na maior ou menor 
capacidade para suportar um impacte visual, sendo esta função do relevo, mas também 
da ocupação do solo e da qualidade paisagística presente. 
 
 
Em termos de valores biológicos, a actividade agrícola existente no local assim como a 
ocupação urbana registada condicionam fortemente a presença de espécies da flora 
espontânea, estando esta, em geral, associada aos caminhos e às valas que atravessam 
a área. 
 
Desta forma, a vegetação presente corresponde a formações herbáceas seminaturais 
que em geral ocupam habitats artificializados, ou seja locais mais ou menos alterados 
pela acção humana como sejam bermas de caminhos, campos abandonados sujeitos a 
intervenção humana.  
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Estas comunidades designam-se por comunidades ruderais e tratam-se de espécies 
comuns, bem adaptadas às intervenções no meio, podendo mesmo prosperar com a 
intervenção humana. 
 
Algumas das espécies mais comuns são: Sonchus asper, Galactites tomentosa, 
Chamaemelum mixtum, Raphanus raphanistrum, Geranium robertianum, Trifolium 
repens, Solanum nigrum, Malva sp. Oxalis pes-caprae, Plantago sp. e Holcus lanatus. 
 
No que respeita às valas, nomeadamente na envolvente da Vala do Carril, a comunidade 
é dominada pelas espécies aquáticas das quais se destaca presença abundante do 
Caniço (Phragmites australis), sendo o Junco (Juncus sp.) e a Tabúa (Thypha latifolia) 
espécies acessórias. A galeria ripícola arbórea é inexistente, referindo-se apenas, muito 
pontualmente, a presença de um ou outro Freixo (Fraxinus angustifolia). 
 
Durante o levantamento de campo não foram identificadas espécies da flora com estatuto 
de protecção. Nesta área não está presente nenhum habitat classificado pela Directiva 
Habitats. 
 
Desta forma, a área de implantação do acesso rodoviário à PLLN não é detentora 
de qualquer interesse conservacionista para a flora. 
 
Também, a comunidade faunística presente neste local é composta por espécies comuns 
em toda a Europa Ocidental, reflectindo por si, quer em diversidade quer em abundância, 
a profunda antropogenização do meio e a genérica degradação das comunidades. 
 
Na área de implantação verificar-se a presença de dois biótopos: 
 

•  Biótopo aquático; 

•  Biótopo agrícola. 

 
 
O biótopo aquático corresponde à vala do Carril que atravessa a área possuindo uma 
galeria composta por caniço. A presença de água, cujo plano, em geral se encontra 
protegido pelo caniço, favorece a presença no local de Pato-real (Anas platyrhynchos) e 
Galinha-de-água (Gallinula chloropus). 
 
Os caniços são utilizados por um conjunto de passeriformes mais ou menos comuns de 
onde se destaca a Fuinha-dos-juncos (Cisticola juncidis), o Rouxinol-bravo (Cettia cetti), o 
Bico-de-lacre (Estrilda astrild) e o Rouxinol-pequeno-dos-caniços (Acrocephalus 
scirpaceus), este último um nidificante estival. Outras espécies de aves de hábitos 
aquáticos que ocorrem com alguma frequência neste biótopo são a Garça-real (Ardea 
cinerea), a Garça-branca-pequena (Egretta garzetta) e o Guardarios (Alcedo atthis). 
 
Embora o meio aquático, habitualmente importante para a comunidade de anfíbios, seja 
uma constante no local, dadas as características da qualidade da água se encontrarem 
bastante deterioradas, não é previsível que a comunidade de anfíbios seja abundante, 
quer em densidade, quer em diversidade. As espécies mais comuns serão a Salamandra-
de-pintas-amarelas (Salamandra salamandra), o Sapo (Bufo bufo) e a Rã-verde (Rana 
perezi). 
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A área ocupada pelos campos agrícolas é procurada por uma comunidade de aves 
comuns típicas desta área das lezírias nomeadamente: Garça-boieira (Bulbucus ibis), 
Perdiz (Alectoris rufa), Codorniz (Coturnix coturnix), Petinha-dosprados (Anthus 
pratensis), Gralha-preta (Corvus corone), Pardal (Passer domesticus), Pintassilgo 
(Carduelis carduelis) e Pintarrôxo (Carduelis cannabina). 
 
Em toda a área do projecto ocorrem ainda outras espécies de aves de presença mais ou 
menos regular, como sejam: a Rola-turca (Streptopelia decaocto), o Estorninhopreto 
(Sturnus unicolor), a Andorinha-das-chaminés (Hirundo-rustica), a Andorinhados- beirais 
(Delichon urbica), a Alvéola-branca (Motacilla alba), o Rabirruivo-preto (Phoenicurus 
ochruros) e o Chamariz (Serinus serinus). 
 
Nesta área são ainda frequentes algumas espécies de aves de rapina. Entre as rapinas 
diurnas destaca-se a presença de Peneireiro-comum (Falco tinnunculus), Águia-de-asa-
redonda (Buteo buteo) e Peneireiro-cinzento (Elanus caeruleus), as quais utilizam estes 
sistemas agro-pecuários sobretudo como territórios de caça. Entre as rapinas nocturnas a 
espécie mais frequente será a Coruja-das-torres (Tyto alba). 
 
Pelo valor conservacionista dos morcegos, dado que é o grupo de mamíferos mais 
ameaçado em Portugal, há a mencionar que na área de estudo não foram detectadas 
grutas ou outro tipo de abrigos que possam albergar populações de morcegos. De referir 
também que de acordo com o Plano Nacional de Conservação dos Morcegos 
Cavernícolas (Palmeirim & Rodrigues, 1992) na região onde o projecto se insere não são 
conhecidos abrigos cuja protecção seja recomendada para garantir a sobrevivência de 
espécies de morcegos cavernícolas. 
 
Na área de implantação do projecto estão referenciadas 6 espécies com especial 
interesse conservacionista: 5 espécies de aves constantes do Anexo I da Directiva Aves 
e 1 espécie de mamífero do Anexo II da Directiva Habitats (Quadro IV. 24). 
 
 
Quadro IV. 24 – Espécies da Fauna do Anexo I da Directiva Aves ou do Anexo II da Directiva 

Habitats 

 Estatuto de 
Conservação 

Anexo I da  
Directiva Aves 

Anexo II da  
Directiva Habitats 

Garça-branca-pequena LC X  

Cegonha-branca LC X  

Peneireiro-cinzento NT X  

Milhafre-preto LC X  

Guarda-rios LC X  

Lontra LC  X 
Legenda: LC- Pouco preocupante; NT- Quase ameaçado. 
 
 
Destas seis espécies apenas o Guarda-rios encontra condições favoráveis à nidificação 
na área, nomeadamente nos taludes das valas de maior dimensão. As restantes espécies 
não se reproduzem na área, utilizando-a apenas como território de alimentação. 
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Em termos da sua conservação em Portugal, a maioria são espécies muito abundantes, 
destacando-se apenas o Peneireiro-cinzento cujo estatuto é de Quase Ameaçado (NT). O 
motivo na sua inclusão nesta classe deve-se ao facto da sua população nacional ser 
inferior a 1 000 indivíduos (Cabral et al. 2006). 
 
Desta forma, conclui-se que a área de implantação do projecto, não apresenta 
especial valor no que respeita à conservação dos valores faunísticos. 
 
 
 
 
7.2 Avaliação de Impactes 

A avaliação dos impactes ao nível da ecologia é realizada com base no grau de 
afectação da fauna e flora locais, considerando para o efeito o seu valor conservacionista 
determinado na Situação Actual. Esse impacte só é considerado significativo quando há 
afectação de espécies protegidas ou existe um efeito prejudicial ao nível das espécies 
presentes, de tal ordem que poderão ocorrer perturbações na sua abundância. 
 
Na fase de construção os impactes sobre a flora e vegetação resultam das seguintes 
acções: 
 

• Desmatação; 

• Movimentação de terras (escavação e aterro); 

• Circulação de camiões e máquinas; 

• Instalação/funcionamento do estaleiro. 

 
Estas acções, as quais estão associadas à limpeza e modelação do terreno, traduzem-se 
na afectação permanente da flora presente na área de implantação do projecto. O 
impacte resultante das acções referidas embora negativo e permanente (afectação das 
comunidades vegetais) é de abrangência local e pouco significativo, pois nesta área 
não foram encontrados valores florísticos importantes ou de interesse conservacionista. 
Por outro lado, as comunidades vegetais existentes nesta área estão bem representadas 
na área envolvente, para além que dominam áreas cultivadas por trigo. 
 
Estas acções, juntamente com a circulação de camiões e máquinas na área de 
intervenção, poderão ainda conduzir ao levantamento de poeiras e consequente 
deposição sobre a vegetação da área envolvente, que é contudo um impacte negativo e 
pouco significativo. 
 
Na fase de funcionamento, tendo em conta que as acções associadas à exploração da 
via, não se espera a ocorrência de impactes sobre a flora. 
 
Na fase de construção os principais impactes sobre a fauna encontram-se associados às 
seguintes acções: 
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• Desmatação, 

• Movimentação de terras (escavação e aterros); 

• Circulação de camiões e máquinas; 

• Instalação/funcionamento do estaleiro. 

 
O denominador comum destas acções é a afectação de habitat, com afectação de 
espécies que estão alojados nos seus abrigos (herpetofauna e micromamíferos), e 
aumento do ruído com a consequente perturbação da fauna da área envolvente. Estes 
impactes são negativos, temporários no que respeita à perturbação da fauna e 
permanentes no que respeita à afectação do habitat. 
 
Embora nesta área ocorram cinco espécies de aves do Anexo I da Directiva Aves e uma 
espécie de mamífero do Anexo II da Directiva Habitats, considerando que o habitat 
disponível na área envolvente é semelhante ao da área de implantação do projecto, e 
que estas espécies não se reproduzem na área de implantação do acesso nem nas 
imediações do PLLN, não se prevê a ocorrência de alterações significativas quer na 
abundância quer na distribuição destas espécies a nível local, as quais continuarão a 
ocorrer em abundância na lezíria e nas margens do Tejo. 
 
Desta forma, na globalidade, as acções referidas traduzem-se em impactes pouco 
significativos para a fauna. 
 
Na fase de exploração, a acção com potencial impacte sobre a fauna local será 
sobretudo a circulação de veículos. Considera-se no entanto que a comunidade 
tendencialmente se adaptará à presença desta infra-estrutura, tanto mais que existem já 
outras presentes na zona, pelo que os impactes, embora negativos e permanentes, 
serão de abrangência local e pouco significativos. 
 
Decorrente da implantação desta nova infra-estrutura rodoviária haverão também 
impactes ao nível da paisagem que se traduzem em: 
 

• Impactes pouco significativos, quando os efeitos não são visíveis ou têm 
visibilidade muito restrita ou então não alteram de modo apreciável a qualidade da 
paisagem; 

 
• Impactes significativos, quando há um efeito importante ao nível da alteração da 

paisagem local e com grande visibilidade para as populações. 
 
 
Como se verifica da análise da carta hipsométrica, o acesso rodoviário implantar-se-á 
numa superfície plana, além de que na envolvente próxima ocorre a mesma tipologia de 
relevo, que limita assim a visibilidade sobre a nova infra-estrutura e a percepção visual da 
sua presença.  
 
De referir que o projecto apresenta também alturas muito reduzidas que não excedem na 
generalidade os 4 metros em relação à cota do terreno, pelo que a via não se traduzirá 
numa alteração sensível da sua morfologia, tendo os aterros inclinações suaves, 
permitindo uma inserção harmoniosa no terreno.  
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Assim os efeitos da sua presença só serão mais sentidos por observadores próximos da 
futura via, como o bairro da Atral Cipan e utentes das vias rodoviárias existentes, estes 
de uma forma apenas passageira.  
 
Na zona a Poente da A1, onde surgem elevações no relevo e de onde é maior a 
visibilidade sobre esta zona, os observadores são muito reduzidos e portanto sem 
impactes significativos. 
 
De referir, também, que a zona revela já uma certa artificialização da paisagem 
decorrente da presença de grandes infra-estruturas viárias que limitam a Poente (A1) e a 
Nascente (Caminho de Ferro) o local do futuro projecto, assim como, se verifica a 
presença de outras estradas locais. 
 
È também uma zona marcada pela presença de várias industrias e zonas de 
armazenagem, cujo carácter se intensificará com a implantação da futura Plataforma 
Logística. 
 
Deste modo, face às características do próprio projecto com alturas reduzidas e a sua 
“colagem” ao terreno não se considera haver impactes significativos na paisagem. 
 
O carácter já em parte urbanizado e que será intensificado pela implantação da PLLN 
contribuirá para a absorção e integração visual desta nova ligação viária, e cujo projecto 
de integração paisagística se considera ser um factor positivo no sentido de enquadrar o 
projecto e valorizá-lo para a envolvente, sobretudo minimizando impactes sobre 
observadores mais próximos. 
 
Os impactes negativos da sua presença são assim considerados pouco 
significativos. 
 
 
 
 
7.3 Conclusões 

Face às características visuais e de ocupação da zona, marcada já por uma 
antropização considera-se que os impactes da implantação do projecto ao nível 
ecológico e paisagístico são pouco significativos, além de que se enquadram num 
processo de alteração da zona que absorverá mais facilmente qualquer nova 
estrutura. 
 
A integração e tratamento paisagístico da nova ligação viária será um factor importante 
para a minimização de impactes residuais. 
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8. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

8.1 Situação Actual do Ambiente 

8.1.1 Metodologia 
No que respeita a instrumentos de gestão territorial e planos estratégicos, analisam-se 
neste ponto, especificamente os aspectos relativos aos espaços de ordenamento e 
condicionantes presentes na área de implantação directa do acesso rodoviário agora 
proposto. 
 
Para esta caracterização que se pretende objectiva sobre o ordenamento e 
condicionantes do local, consideram-se no essencial os elementos relativos ao Plano 
Director Municipal de Vila Franca de Xira, em vigor, bem como, as intenções previstas na 
revisão que se encontra em curso com base em informação recolhida junto da Câmara 
Municipal de Vila Franca de Xira e toda a informação já levantada para a zona, 
nomeadamente em termos de outras condicionantes. 
 
 
 
 
8.1.2 Ordenamento 
O local agora proposto para o novo acesso rodoviário à Plataforma Logística que se 
insere integralmente no concelho de Vila Franca de Xira, encontra-se abrangida pelos 
seguintes instrumentos de gestão territorial: 
 

• Plano Regional de Ordenamento do Território da Área Metropolitana de Lisboa 
(PROTAML); 

• Plano de Bacia Hidrográfica (PBH) do Rio Tejo; 

• Plano Director Municipal (PDM) de Vila Franca de Xira. 

 
 
O Plano Regional de Ordenamento do Território da Área Metropolitana de Lisboa 
(PROTAML) foi aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros (RCM) nº 68/2002, 
de 8 de Abril.  
 
A proposta de PROTAML visa os seguintes quatro objectivos fundamentais: 
 

• Conter a expansão da área metropolitana de Lisboa (AML), sobretudo sobre o 
litoral e as áreas de maior valor ambiental, bem como nas zonas consideradas 
críticas ou saturadas do ponto de vista urbanístico; 

• Diversificar as centralidades na estruturação urbana, nas duas margens do Tejo; 

• Salvaguardar a estrutura ecológica metropolitana; 
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• Promover a qualificação urbana, nomeadamente das áreas urbanas degradadas 
ou socialmente deprimidas, bem como das áreas periféricas ou suburbanas e dos 
centros histórico. 

 
O Plano identifica 17 unidades territoriais. A área da PLLN e respectivo acesso localiza-
se na unidade denominada Eixo Sacavém-Vila Franca de Xira, a qual corresponde ao 
eixo urbano-industrial de expansão de Lisboa para Nordeste ao longo do caminho-de-
ferro (Linha do Norte) e da A1. Nesta unidade concentram-se áreas habitacionais de 
dimensão e densidade significativas, existindo ainda um cariz industrial, com importantes 
indústrias transformadoras e de armazenagem. 
 
Alterações na natureza económica conduziram ao declínio de muitas unidades 
industriais, tendo dado origem a substituição de indústria por outras actividades 
industriais ou de armazenagem, em determinadas áreas associadas à logística. 
 
Importa, no entanto, salientar como já referido no Cap. III (ponto 1.5), que ao abrigo da 
Resolução do Conselho de Ministros (RCM), n.º 13/2007, publicada em Diário da 
República, 1.ª série n.º 17 de 24 de Janeiro de 2007, o PROTAML e também o PDM de 
Vila Franca de Xira, estão parcialmente suspensos, devido a se verificarem alterações 
significativas das perspectivas de desenvolvimento económico e social, com a decisão da 
implantação da Plataforma Logística em Castanheira do Ribatejo. 
 
Neste contexto, foi adoptada a medida preventiva que determina que a área da PLLN 
(100 ha) mais uma área localizada entre a linha de caminho de ferro e a auto-estrada do 
Norte (80 hectares) onde se inclui o acesso em análise, que tem como objectivo a 
constituição de um espaço de logística e actividades complementares na freguesia de 
Castanheira do Ribatejo (ver legislação no Anexo 6). 
 
No que se refere aos planos de recursos hídricos em vigor, a área de implantação do 
acesso à PLLN está inserida na área do Plano de Bacia Hidrográfica (PBH) do rio 
Tejo. Este Plano foi publicado em Decreto Regulamentar n.º 18/2001 de 7 de Dezembro, 
no Diário da República n.º 283 I-B de 7 de Dezembro de 2001. 
 
Da implementação do PBH deverá resultar uma melhoria significativa da qualidade da 
água da bacia do rio Tejo, quer em relação às águas superficiais quer em relação às 
águas subterrâneas.  
 
Como estratégias instrumentais, de referir: a recuperação e prevenção da qualidade da 
água, o abastecimento de águas às populações e actividades económicas, protecção dos 
ecossistemas aquáticos e terrestre associados, prevenção e minimização dos efeitos das 
cheias, das secas e dos acidentes de poluição, valorização económica e social dos 
recursos hídricos, o ordenamento e gestão do domínio hídrico, a melhoria do quadro 
normativo e institucional, o aumento do conhecimento sobre o sistema de recursos 
hídricos, o reforço de sensibilização e participação das populações, e a avaliação 
sistemática do Plano. 
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Relativamente à estratégia espacial, o PBH define 13 Unidades Homogéneas de 
Planeamento (UHP) e que constituem unidades de referência para a aplicação de 
determinados objectivos, do programa de medidas, da implementação, avaliação e 
acompanhamento do Plano. A área da PLLN e respectivo acesso encontra-se na UHP 11 
– Estuário Norte. 
 
A aplicação do PBH integra um conjunto de orientações, sendo de salientar que no 
âmbito da perturbação dos troços lóticos foram estabelecidos neste Plano duas 
categorias de ecossistemas: ecossistemas a preservar e ecossistemas a recuperar.  A 
sub-bacia do Tejo 3, está classificada em ecossistema a recuperar, pelo que a avaliação 
das actividades permitidas deverá ser baseada numa avaliação de impactes ambientais 
para a linha de água em questão. 
 
Todos os instrumentos de planeamento que definam a ocupação física do território 
articulados com o PBH deverão integrar condicionamentos para as actividades que 
constituem impactes sobre o meio hídrico, nomeadamente: captações de águas 
superficiais e subterrâneas, movimentação de terras, florestação, actividades agrícolas, 
instalação de unidades industriais e grandes superfícies comerciais, navegação e 
competições desportivas, extracção de inertes, campos de golfe, espaços de recreio e 
lazer e outras obras de carácter particular. 
 
Como analisado no descritor Recursos Hídricos, o acesso da PLLN não tem interferência 
directa com o rio Tejo, situando-se para Sul da Vala do Carril, seu afluenet da margem 
direita. 
 
O Plano Director Municipal (PDM) da Vila Franca de Xira, em vigor, encontra-se 
ratificado pela Resolução de Conselho de Ministros n.º 16/93 (publicada no Diário da 
República, Iª Série B, de 17 de Março). Actualmente, o PDM encontra-se contudo já em 
revisão, estando prevista para breve a sua entrada na fase de discussão pública. 
 
Considera-se deste modo, para a análise dos espaços de ordenamento no local em 
apreciação, a situação actual e a situação futura prevista na revisão, retratadas nas  
FIG. IV. 16 e FIG. IV. 17. 
 
Assim, de acordo com a Planta de Ordenamento do PDM em vigor (FIG. IV. 16), a área 
prevista para o acesso rodoviário insere-se: 
 

• desde o seu início até à Estrada do Bairro da Atral Cipan (CM1237) em “Área 
Agrícola da Lezíria Sul, Mouchões e Margem Direita”; 

 
• atravessa em seguida o espaço “Estrutura rodoviária – Auto-estrada (IP1)”, onde 

se articulará o novo nó;  
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Analisando as propostas do PDM em revisão (FIG. IV. 17) verifica-se que toda a zona se 
insere na qualificação de Solo Urbano, mais precisamente em Solos  
Cuja Urbanização Seja Possível Programar, estando programado para “Espaço para 
Multiusos”.  
 
A área da Rotunda de Ligação à Plataforma Logística e a que se encontra adjacente à 
Passagem Superior sobre a Linha de caminho de ferro que será inserida nos acessos da 
PLLN, encontra-se classificada como “Espaços de Multiusos” já inserida em Solos 
Urbanizados.  
 
Ocorre ainda a intercepção de “Espaços Canais, Sistema Supramunicipal”, 
correspondentes à A1 e “Espaços Canais, Sistema Municipal Secundário”, 
correspondente ao CM1237. 
 
Deduz-se desta situação que o novo acesso rodoviário se insere na tipologia de 
actividades propostas para estes espaços e cuja alteração e âmbito decorrem já da 
aprovação para implantação da Plataforma Logística. 
 
Ao nível da revisão do PDM é ainda de referir que a Planta de Ordenamento define as 
Unidades Operativas de Planeamento e Gestão, inserindo o projecto até à A1 na U2 – 
Unidade Operativa da Vala do Carregado. 
 
Segundo esta mesma carta, as povoações mais próximas, bairro da Atral Cipan e o bairro 
junto à estação de caminho de ferro, encontram-se já classificadas em termos acústicos, 
como “zonas mistas” (ver ponto 4. Ruído). 
 
 
 
 
8.1.3 Condicionantes 
Ao nível das condicionantes consideram-se as que se encontram definidas ao nível do 
PDM de Vila Franca de Xira em vigor e respectiva revisão e, ainda as que possam advir 
das características e da ocupação da zona, nomeadamente dada a presença de várias 
infra-estruturas. 
 
 
 
8.1.3.1 Condicionantes Legais – RAN e REN 
Da análise da Carta de Condicionantes do PDM em vigor (FIG. IV. 18) verifica-se que a 
zona de implantação dos acessos desde o seu início até à A1 se encontra classificada 
como Reserva Agrícola Nacional (RAN) e Reserva Ecológica Nacional (REN) – Área de 
Infiltração Máxima.  
 
A Norte da A1, o nó com esta auto-estrada abrangerá também área classificada como 
REN e inserido na mesma tipologia de ecossistemas, estando, no entanto, parte dele em 
áreas a subtrair à REN.  
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FIG. IV. 16 – Planta de Ordenamento (PDM em Vigor) 
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FIG. IV. 17 – Planta de Ordenamento (PDM em Revisão) 
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Tendo em conta as propostas de revisão do PDM (FIG. IV. 19) verifica-se que se mantém 
a classificação da zona como REN (Área de Infiltração Máxima) e como RAN, de acordo 
com o mesmo zonamento. 
 
A zona desde o rio Tejo até à Estrada do Bairro aparece também referida como “Zona 
Ameaçada pelas Cheias”. 
 
A RAN é um regulamento administrativo, que se rege pelo Decreto-Lei n.º 196/89, 14 de 
Junho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 274/92, de 12 de Dezembro e pelo Decreto-Lei  
n.º 278/95, de 25 de Outubro. Esta legislação tem como objectivo defender e proteger as 
áreas de maior aptidão agrícola e garantir a sua afectação à agricultura, de forma a 
contribuir para o pleno desenvolvimento da agricultura portuguesa e para o correcto 
ordenamento do território (artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 196/89, de 14 de Junho). 
 
De acordo com esta legislação, nos solos de RAN são proibidas todas as acções que 
destruam ou diminuam as suas potencialidades agrícolas. Contudo, importa referir que os 
solos dominantes são aluviossolos da planície aluvionar do Tejo, com nível freático 
elevado, e caracterizados por teores elevados de sais. 
 
A REN é um instrumento de ordenamento do território regulamentado pelo Decreto-Lei 
n.º 93/90, de 19 de Março, alterado pelo Decreto-Lei n.º 316/90, de 13 de Outubro, 
Decreto-Lei n.º 213/92, de 12 de Outubro, pelo Decreto-Lei n.º 79/95, de 20 de Abril, pelo 
Decreto-Lei n.º 203/2002, de 1 de Outubro e pelo actual Decreto-Lei n.º 180/2006, de 6 
de Setembro. 
 
A REN “(…) Constitui uma estrutura biofísica básica e diversificada que, através do 
condicionamento à utilização de áreas com características ecológicas específicas, 
garante a protecção de ecossistemas e a permanência e intensificação dos processos 
biológicos indispensáveis ao enquadramento equilibrado das actividades humanas” 
(Decreto-Lei n.º 93/90, art.º 1º). 
 
De acordo com esta legislação, são interditas “(…) acções e iniciativa pública ou privada, 
que se traduzam em operações de loteamento, obras de urbanização, construção de 
edifícios, obras hidráulicas, vias de comunicação, aterros, escavações e destruição do 
coberto vegetal.” 
 
Segundo o Anexo I do Decreto-Lei n.º 93/90 de 19 de Março na sua actual redacção 
(Decreto-Lei n.º 180/06, de 6 de Setembro) a classificação de REN deve-se ao facto de 
se tratar de uma área de infiltração máxima e faixa de protecção ao leito do rio Tejo. 
 
De acordo com a Planta de Ordenamento futura, já analisada anteriormente, o PDM 
considera, no entanto, as áreas de RAN e de REN afectadas pelo projecto, como Solo 
Urbano, Cuja Urbanização Seja Possível Programar, dado a aprovação da implantação 
da Plataforma Logística na zona. 
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8.1.3.2 Outras condicionantes 
Na área de implantação da PLLN e sua envolvente verifica-se a presença de outras 
condicionantes legais nomeadamente: Domínio Público Hídrico, infra-estrutura ferroviária 
(Linha do Norte), linhas aéreas de alta tensão, gasoduto e redes de distribuição 
(pipeline), aeródromo da Ota e aeródromo de Alverca, que se encontram assinaladas 
quer na FIG. IV. 18, quer na FIG. IV. 19. 
 
 
Domínio Público Hídrico 
 
O Domínio Público Hídrico diz respeito à Vala do Carril, que por se tratar linha de água 
não navegável nem flutuável, a sua faixa de protecção destas é de 10 m. Nesta faixa, a 
utilização destes espaços fica sujeita a uma licença e concessão para ocupações e 
utilizações, a emitir pelo Instituto da Água. No projecto foi, no entanto, respeitada esta 
faixa de 10 m face ao limite dos taludes. 
 
 
 
Linha Ferroviária do Norte 
 
A servidão da Linha do Norte é representada por uma faixa de protecção de 1,5 m para 
um e outro lado da linha. Nesta área os proprietários ou possuidores de terrenos 
confinantes com o caminho-de-ferro não podem plantar árvores ou fazer qualquer tipo de 
construção. Em casos em que a segurança da circulação ferroviária o exigir ou quando 
houver a necessidade de ampliar as infra-estruturas, esta área pode ser aumentada. 
 
O acesso rodoviário proposto para o acesso à PLLN utiliza na transposição da Linha do 
Norte a Passagem Superior existente.  
 
 
Linhas Eléctricas 
 
A servidão das linhas eléctricas justifica a obrigatoriedade de manter distâncias mínimas 
entre os condutores e uma via de comunicação, quando na presença de uma rede de alta 
tensão. De acordo com informação prestada pela Rede Eléctrica Nacional (FIG. IV. 18 e 
FIG. IV. 19) verifica-se a presença de linhas de alta tensão na zona do projecto 
correspondentes a 5 linhas não se verificando incompatibilidade com o projecto. 
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FIG. IV. 18 – Carta de Condicionantes (PDM em vigor) 
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FIG. IV. 19 – Carta de Condicionantes (Proposta de PDM em Revisão) 
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Gasodutos e redes de distribuição 
 
No que concerne aos gasodutos e redes de distribuição, a servidão serve para  
garantir a segurança das pessoas e dos bens nas zonas confinantes com estas infra-
estruturas. 
 
Assim, ao longo do eixo longitudinal das redes de distribuição não poderão ser 
executadas um conjunto de acções segundo os seguintes critérios: 
 

• O terreno não poderá ser arado nem cavado a uma profundidade superior a  
0,5 m, numa faixa de 2 m para cada lado do eixo longitudinal da rede; 

• É proibido a plantação de árvores ou arbustos numa faixa de 5 m para cada lado 
do eixo longitudinal; 

• É proibida a construção de qualquer tipo, mesmo provisória, numa faixa de 10 m 
para cada lado do eixo longitudinal. 

 
 
Na área de estudo, no âmbito desta servidão existe o gasoduto (1º escalão) da REN 
Gasodutos S.A., e o pipeline da Solvay interceptados e pela Ligação à A1, a Nascente da 
A1. 
 
Para além destas restrições, nas áreas abrangidas pelas servidões de gás, a instalação 
de vias férreas ou rodoviárias, ou de postes, linhas, tubagens ou cabos de qualquer 
natureza, enterrados à superfície ou aéreos, bem como a realização de quaisquer 
trabalhos de natureza similar, apenas poderão ser efectuados tendo em conta o 
regulamento técnico relativo ao projecto de construção, exploração e manutenção de 
gasodutos de transporte de gases combustíveis, nomeadamente os artigos 33.º e 34.º da 
Portaria n.º 695/90, de 20 de Agosto e no artigo 24.º da Portaria n.º 788/90 de 4 de 
Setembro. 
 
Os artigos 33.º e 34.º da Portaria 695/90, de 20 de Agosto, definem a profundidade da 
implantação das tubagens em função das características do local.  
 
De acordo com a alínea 2 do artigo 33.º a profundidade de implantação de gasodutos sob 
as vias férreas e as estradas de grande circulação deve ser no mínimo de 1 m, devendo 
as mesmas ser protegidas com uma manga de resistência adequada aos esforços a que 
vai ser submetida em toda a extensão da travessia. 
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Aeródromo da Ota  
 
O Aeródromo da Ota, incluído na Base Aérea n.º 2 (Centro de Formação Militar e Técnica 
da Força Aérea), possui, de acordo com o Decreto n.º 41791, de 8 de Agosto de 1958, 
duas zonas de protecção, designadas por Zona 1 e Zona 1 A (FIG. IV. 20). 
 
Nenhuma destas duas zonas de protecção se sobrepõe à área de implantação do 
Projecto. 
 
No entanto, de acordo com o artigo 5.º do Decreto n.º 41 791, além das duas áreas de 
protecção, é estabelecida uma superfície de desobstrução, cuja função serve para 
controlar a altura dos obstáculos fixos ou móveis nela existentes. Importa referir, no 
entanto, que não foi possível obter a cartografia correspondente dado o seu carácter 
confidencial. 
 
 
 
Aeródromo de Alverca 
 
Relativamente ao aeródromo de Alverca, incluído no Complexo Militar de Alverca, a 
servidão militar terrestre compreende duas zonas de protecção: a primeira é definida pela 
área limitada exteriormente por uma faixa de 100 m em toda a extensão; a segunda é 
definida pela área limitada exteriormente por uma faixa de 1 000 m em toda a sua 
extensão. Nenhuma destas duas áreas de protecção se sobrepõe à área de implantação 
do projecto (FIG. IV. 20). 
 
No entanto, o aeródromo de Alverca possui ainda uma servidão militar aeronáutica que 
abrange a área ocupada pela superfície de desobstrução. Esta superfície serve para 
efeitos de controlo da altura dos obstáculos fixos ou móveis nela existentes, constituída 
por zonas cujas em que se apresentam as cotas limite (alínea 2 do artigo 6.º do Decreto 
n.º 3/07, de 2 de Março). 
 
Parte do traçado a Sul da A1 está abrangido pela zona H2 na qual a cota limite é de 
152,88 m. Assim, a existência de quaisquer plantações, estruturas, fios ou cabos aéreos 
e outros obstáculos, fixos ou móveis, mesmo que temporários, cujas alturas excedam as 
cotas indicadas estão sujeitos a autorização prévia do Ministério da Defesa Nacional. O 
projecto dos acessos, no ponto em que cruza a A1 em viaduto (situação de maior altura 
no terreno), encontra-se a cotas inferiores a 20 m. 
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FIG. IV. 20 – Servidões Aeronáuticas dos Aeródromos da Ota e de Alverca 
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8.2 Avaliação de Impactes 

8.2.1 Metodologia 
A avaliação de impactes no ordenamento do território é feita qualitativamente, com base 
no grau de cumprimento das directrizes de ordenamento identificadas na caracterização 
anteriormente apresentada. 
 
Será também feita a avaliação de impactes tendo em consideração a conformidade com 
as servidões e restrições de utilidade pública que visam a conservação do património 
natural e uso específico do solo e protecção de infra-estruturas. 
 
A avaliação não é diferenciada pelas fases de projecto, já que o que importa avaliar é o 
enquadramento da pretensão do projecto em si, com os planos e servidões e restrições 
de utilidade pública. 
 
 
 
 
8.2.2 Ordenamento 
A avaliação dos impactes da nova localização proposta para o acesso rodoviário à 
Plataforma Logística de Lisboa Norte, tem que ser analisada no contexto da implantação 
desta nova infra-estrutura e das decisões e propostas constantes nos diferentes 
instrumentos do território, bem como, na própria decisão do procedimento de Avaliação 
de Impacte Ambiental a que o projecto da PLLN foi sujeito e que a aprovou, ainda que de 
forma condicionada. 
 
Assim, importa considerar que da Resolução do Conselho de Ministros n.º 13/07, 
publicada em Diário da República, Iª Série, n.º 17, de 24 de Janeiro, o PDM de Vila 
Franca de Xira e o Plano Regional de Ordenamento do Território da Área Metropolitana 
de Lisboa (PROTAML), se encontrem parcialmente suspensos, por um período máximo 
de dois anos ou até à entrada em vigor da revisão do PDM de Vila Franca de Xira. Esta 
suspensão corresponde a 100 ha na área a Nascente da linha de caminho de ferro e a  
80 ha localizados entre a linha de caminho de ferro e a A1 – Auto-estrada do Norte. 
 
Decorre daqui que, para além do acesso, se encontrar em grande parte da sua extensão 
na referida área a Norte da linha de caminho de ferro, o que importa considerar na 
avaliação são assim as propostas de ordenamento constantes na revisão do PDM. 
 
Assim, e de acordo com o apresentado na FIG. IV. 17, verifica-se que o projecto do 
acesso rodoviário, assim como a própria PLLN, se incluem em Solo Urbano, Cuja 
Urbanização Seja Possível Programar, destinando-se a fins multiusos, não existindo 
assim qualquer conflito com a implantação de uma infra-estrutura rodoviária. 
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Assim, face ao projecto rodoviário ser um projecto complementar da PLLN e ao facto 
desta plataforma se encontrar aprovada e prevista nos instrumentos de gestão do 
território, considera-se que o impacte dos acessos rodoviários é positivo, permanente e 
irreversível e de magnitude elevada e importância significativa ao nível das intenções 
de ordenamento. 
 
De referir também que para o cumprimento da DIA da PLLN, a Nota Técnica Ambiental 
elaborada para análise da localização do presente acesso, foi também já aprovada pela 
Autoridade de AIA, conforme referido no Capítulo II – Antecedentes e Justificação do 
Projecto, decorrendo deste modo, que o local proposto para os acessos se encontre 
em conformidade com os instrumentos de gestão territorial. 
 
 
 
8.2.3 Condicionantes 
No que diz respeito à articulação do projecto com servidões e restrições de utilidade 
pública presentes no local de implantação, verifica-se que ocorre a afectação de áreas de 
RAN e REN. 
 
No entanto, atendendo a que os acessos rodoviários são um projecto complementar à 
PLLN e pelo facto de esta se tratar de um projecto reconhecido como de Potencial 
Interesse Nacional (PIN), estar integrada na Rede Nacional de Plataformas Logísticas e 
tendo em conta o consagrado na RCM n.º 13/07, de 24 de Janeiro, que suspende o PDM 
e o PROTAML, caso a DIA emitida no âmbito do presente procedimento de AIA seja 
favorável ou condicionalmente favorável (e que se veio a verificar), a Comissão Regional 
de RAN segundo o ofício apresentado no Anexo II do Volume III, delibera “por 
unanimidade, emitir parecer favorável no âmbito da alínea d) do art. 9º do Decreto-Lei n.º 
196/89 de 14 de Junho”. 
 
Assim, considera-se que o impacte na RAN, embora negativo, permanente e 
irreversível, e de abrangência local é pouco significativo.  
 
No que concerne à REN, segundo a legislação em vigor, Decreto-Lei n.º 93/90, de 19 de 
Março, alterado pelo Decreto-Lei n.º 316/90, de 13 de Outubro, Decreto-Lei n.º 213/92, de 
12 de Outubro, pelo Decreto-Lei n.º 79/95, de 20 de Abril, pelo Decreto-Lei n.º 203/2002, 
de 1 de Outubro e pelo actual Decreto-Lei n.º 180/06, de 6 de Setembro, são interditas, 
entre outras acções, operações de loteamento, aterros e escavações. Contudo, 
exceptuam-se os projectos de reconhecido interesse público. 
 
Segundo a RCM n.º 13/07, de 24 de Janeiro, que determinou a suspensão do PDM de 
Vila Franca de Xira e do PROTAML, “(…) a ocupação urbanística da área dependerá, em 
qualquer caso, do cumprimento dos regimes jurídicos específicos das condicionantes que 
sobre ela incidem, sendo que depois da avaliação concreta do projecto o mesmo deverá 
ser objecto de reconhecimento público para efeitos de ocupação de solos da REN”. 
 
Os solos de REN ocupados pela implantação do acesso rodoviário agora proposto e da 
própria PLLN, foram classificados por se ter considerado tratar-se de uma área de 
máxima infiltração, tratando-se de solos com uma baixa vulnerabilidade do sistema 
aquífero.  
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Esta baixa vulnerabilidade deve-se ao facto das camadas aquíferas estarem recobertas 
por camadas mais ou menos contínuas e espessas de lodos e argilas (que como se 
sabe, têm permeabilidade muito baixa: aquicludo/aquitardo), com espessura de dezenas 
de metros e com algumas intercalações lenticulares de areias em geral lodosas. 
 
As lentículas de areias lodosas, embora mais condutivas que os lodos e as argilas, ficam 
encaixadas entre camadas de baixa permeabilidade e portanto "sem" continuidade 
hidráulica lateral ou vertical para poderem ser consideradas como possíveis formações 
aquíferas relevantes. 
 
Além da muito baixa permeabilidade vertical dos lodos, a grande quantidade de argila e a 
presença de matéria orgânica constituem factores decisivos no controle das poluições, 
por dificultarem ou impedirem o transporte por advecção e pela capacidade de atenuação 
de eventuais contaminações (adsorção, troca iónica e reacções químicas). 
 
Assim, não se prevêem impactes directos sobre o aquífero aluvionar, tanto sobre a 
quantidade, como a qualidade da água. 
 
Desta forma, em termos de recursos hídricos subterrâneos as alterações provocadas na 
infiltração e recarga naturais das águas subterrâneas são manifestamente reduzidas à 
escala local e, por maioria de razão, à escala regional e não irão alterar o regime dos 
escoamentos subterrâneos e do escoamento nos cursos de água adjacentes.  
 
Com efeito, dada a natureza lodosa dos terrenos, actualmente, a recarga local do 
aquífero aluvionar é muito reduzida ou nula. A água que deixa de se infiltrar passa a fazer 
parte do escoamento superficial não havendo por isso perda de recursos hídricos. 
 
Neste contexto, a estabilidade ou equilíbrio do sistema ecológico não serão afectados de 
modo significativo pelo que o impacte apesar de negativo, permanente e irreversível,  
é de magnitude reduzida e será pouco significativo, sendo a sua de abrangência 
local. 
 
Relativamente à articulação com as outras condicionantes constata-se que o projecto da 
PLLN irá intervencionar área do domínio público hídrico da Vala do Carril devido à 
reposição de uma via existente para articulação com a Rotunda de Ligação à Plataforma 
Logística proposta. Trata-se, contudo, de uma vala que actualmente apresenta problemas 
de assoreamento e elevado grau de artificialização e é já atravessada no local por uma 
via rodoviária, que será substituída. 
 
O impacte negativo, embora permanente e irreversível, é assim de magnitude 
reduzida e pouco significativo. 
 
Relativamente à servidão da Linha Ferroviária do Norte, verifica-se que não há 
interferência, já que será utilizada no seu atravessamento a passagem superior 
existente, não havendo assim impactes a assinalar. 
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No que concerne às linhas eléctricas verifica-se a interferência com 5 linhas, fazendo-se 
a adequada compatibilização com o projecto, já que na zona de implantação dos acessos 
não existe qualquer poste interferido. Neste contexto, considera-se que não ocorre 
qualquer impacte. 
 
A implantação do acesso irá sobrepor-se ao traçado do gasoduto da REN Gasodutos e 
do pipeline da Solvay, que se encontram devidamente compatibilizados no projecto, 
cumprindo os critérios da servidão, descritos na situação de referência. Assim, considera-
se que não há impactes sobre a servidão do gasoduto, o mesmo se passando com o 
pipeline da Solvay. 
 
Quanto aos aeródromos da Ota e de Alverca, verifica-se que não há interferência com as 
áreas de servidão definidas em decreto. No entanto, conforme referido na caracterização 
ambiental, ambos os aeródromos possuem áreas de desobstrução, que têm como 
finalidade controlar a altura dos obstáculos fixos ou móveis nela existentes, constituídas 
por zonas em que se apresentam as cotas limite. 
 
No que concerne ao aeródromo da Ota, a área de implantação do projecto situa-se na 
zona de desobstrução 4B, na qual as cotas máximas permitidas variam entre 32 m 
próximo do aeródromo e 168 m na zona mais afastada. Ora tendo em conta que os 
acessos se encontram a mais de 5 km do limite da Zona 1A e que a cércea máxima 
prevista é inferior a 20 m constata-se que o projecto em análise é compatível com a 
servidão do aeródromo da Ota. 
 
No aeródromo da Alverca a zona de desobstrução que coincide com a área de 
implantação da PLLN é a zona H2 na qual a cota limite é de 152,88 m. 
 
Deste modo, constata-se que o projecto é compatível com estas servidões não havendo 
impactes a assinalar. 
 
 
 
 
8.2.4 Conclusões 
Ao nível do Ordenamento, conclui-se da avaliação realizada que a localização proposta 
para os novos acessos rodoviários é compatível com a classificação dos espaços de uso 
prevista na revisão do PDM de Vila Franca de Xira. Sendo um projecto complementar ao 
da PLLN, está também assim enquadrado nos instrumentos de gestão territorial que 
enquadram esta nova infra-estrutura logística. Classificam-se assim os impactes de 
positivos, permanentes, irreversíveis, de magnitude elevada e importância 
significativa. 
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Ao nível das condicionantes, verifica-se que ocorre interferência de áreas de RAN e de 
REN. No entanto, tendo em conta o enquadramento legal destas condicionantes e o 
justificado interesse da PLLN e consequentemente dos seus acessos, considera-se que, 
por ser também pouco relevante a área afectada, o impacte é negativo, permanente e 
irreversível e de magnitude reduzida e pouco significativo. 
 
Relativamente às servidões, a adequada compatibilização do projecto, cumprindo os 
critérios de servidão, faz com que não haja impactes a assinalar. 
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9. MOBILIDADE 

9.1 Situação Actual do Ambiente 

9.1.1 Metodologia 
Consideram-se neste ponto os aspectos que permitem caracterizar a zona do projecto do 
ponto de vista das acessibilidades locais, bem como o seu enquadramento face às 
acessibilidades regionais, estabelecendo um quadro de referência adequado para a 
avaliação dos impactes do ponto de vista das suas interferências na fase de construção e 
da sua articulação com o sistema rodoviário a que ficará associado, na fase de 
exploração. 
 
 
 
 
9.1.2 Caracterização das Acessibilidades 
9.1.2.1 Rede principal 
Como principal pólo nacional, a região de Lisboa é servida pelas principais infra-
estruturas viárias e de transporte do país, algumas das quais localizadas na área de 
estudo. 
 
A zona envolvente da futura Plataforma Logística constitui, assim, uma área privilegiada 
em termos de acessibilidades, sendo servida por um conjunto de importantes infra-
estruturas rodo e ferroviárias (ver FIG. III. 1 e FIG. III. 2 para enquadramento). 
 
Em termos rodoviários, a rede estruturante da zona é composta pelas seguintes vias: 
 

• A1/IP1 – Auto-estrada do Norte (ligação Lisboa – Porto); 

• A10 – Auto-estrada Bucelas / carregado (A1) / A13 (IC3) (ligação A9 (CREL) – 
Benavente (nó A10 / A13); 

• EN 1 – Estrada Nacional 1 (ligação Alenquer – Carregado – Vila Franca de Xira); 

• EN 3 – Estrada Nacional 3 (ligação Carregado – Santarém – Entroncamento). 

 
 
A A1 e a A10 constituem as vias que integram a rede fundamental, composta pelas vias 
de comunicação com maior interesse nacional, uma vez que servem de apoio a toda a 
rede rodoviária nacional assegurando a ligação entre os centros urbanos com influência 
supra-distrital e destes com os principais portos, aeroportos e fronteiras. 
 
A A1, ligando Lisboa e Porto, é o principal eixo rodoviário nacional servindo, na região, a 
ligação Lisboa / Vila Franca de Xira / Carregado. 
 
A A10 permite a ligação entre Loures / Bucelas (CREL) e o Carregado, onde articula com 
a A1. Proporciona, ainda, a ligação à A13, através da nova travessia do Tejo na zona do 
Carregado. 
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Estes eixos rodoviários apresentam um perfil transversal de 2x3 vias com separador 
central e são de elevada capacidade, dado que foram dimensionadas para um nível de 
serviço B, isto é, asseguram correntes de tráfego estáveis e permitem uma razoável 
circulação aos condutores. 
 
Estas vias encontram-se articuladas entre si através do Nó A1/A10, localizado cerca de 
1,5 km para Noroeste do presente projecto. 
 
Este nó permite ainda em articulação com o Nó do Carregado que fica na sua 
continuidade, a ligação com a rede viária complementar que serve também toda a zona, 
correspondente às EN1 e EN3. 
 
Estas estradas nacionais que integram a rede complementar de estradas, apresentam 
um perfil transversal de 2x1 via, assegurando um nível de serviço C, ou seja, condições 
de circulação relativamente estáveis, embora com restrições quanto à velocidade e a 
ultrapassagens. 
 
Assim, a rede viária nas imediações desta área apresenta boas características técnicas e 
o dimensionamento delas confere-lhes uma grande reserva de capacidade, conferindo 
um largo período de elevada operacionalidade. 
 
Tendo em conta a análise de tráfego apresentado no Quadro IV. 25, é de destacar como 
eixo mais congestionado a A1 com um tráfego médio diário anual (TMDA) em 2007 
superior a 50 000 veículos em ambos os postos de contagem, seguido da EN1 com cerca 
de 21 000 veículos diários no troço Sul. 
 
 

Quadro IV. 25 – Tráfego Médio Diário Anual (2007) 

Vias Posto N.º 
Ano 2007 

Níveis de Serviço 
Ligeiros Pesados 

A1 

1 60274 9821 C 
2 58066 9269 C 
3 51595 8991 C 
4 61513 10805 C 
5 42893 7415 B 

A10 
6 15411 1086 A 
7 11860 1076 A 
8 7000 1562 A 

EN1 Norte 9 11852 2136 C 
EN1 10 15336 3325 D 

EN1 Sul 11 16684 4371 D 
EN3 12 11109 3627 C 

Fonte: EIA da PLLN, IDAD, 2007. 
(Postos de contagem localizados na FIG. IV. 21) 
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Face aos troços considerados no quadro anterior, verifica-se que os troços da A1, São 
João da Talha / Santa Iria de Azóia e Vila Franca de Xira / Vila Franca de Xira Nó 1, são 
os troços que maior volume de tráfego apresentam, ou seja, em média, em cada km de 
faixa de rodagem destes dois troços, circulam cerca de 15 veículos. 
 
Trata-se de dois troços com o nível de serviço C, ou seja, a corrente de tráfego é estável 
mas as condições operacionais dos utentes começa a ser afectada pela interacção dos 
outros condutores. 
 
À excepção do troço Vila Franca de Xira 1 / Carregado, que apresenta um nível de 
serviço B, todos os outros troços da A1 apresentam um nível de serviço C, superior 
aquele para o qual foi dimensionada (Nível de serviço B). Assim, conclui-se que a A1, a 
Sul do Carregado, apresenta um ligeiro congestionamento. 
 
Na A10 verifica-se que no troço Bucelas / Arruda dos Vinhos (o troço com mais tráfego), 
em média, por cada km de faixa de rodagem circulam cerca de 3 veículos. Assim, este 
troço apresenta um nível de serviço A, ou seja, a circulação é livre, os condutores não 
são afectados uns pelos outros e há liberdade na escolha da velocidade. Os restantes 
dois troços apresentam igualmente um nível de serviço A, pelo que apresenta uma 
grande reserva de capacidade e um grande período de operacionalidade. 
 
Quanto à EN1, observa-se que o único troço que apresenta um volume de tráfego 
compatível com o nível de serviço para o qual foi dimensionada, é o troço Norte, uma vez 
que face aos actuais volumes de tráfego este encontra-se na classe C. Os troços central 
e Sul apresentam um nível de serviço D, ou seja, a corrente de tráfego ainda é estável. A 
velocidade e a liberdade de manobra são severamente restringidas. O troço Sul da EN1 é 
o troço onde é visível o maior congestionamento, circulando, em média, em cada km de 
faixa de rodagem 22 veículos. 
 
Em termos ferroviários, a zona do projecto é servida pela principal linha do país, a Linha 
do Norte, abrangendo as ligações internacionais, nacionais, regionais e suburbanas 
(Linha da Azambuja). 
 
A Linha do Norte tem uma localização adjacente ao projecto, com orientação Sul / Norte, 
sendo interferida pelos futuros acessos propostos (ver FIG. III. 1 e FIG. III. 2). 
 
Actualmente, estão em curso um conjunto de estudos e projectos, relacionados com o 
planeamento de novos eixos, ao nível regional, que irão beneficiar significativamente o 
actual quadro de acessibilidades, em toda a região envolvente à área de implantação da 
PLLN (FIG. IV. 22). 
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Fonte: EIA da PLLN, IDAD 2007 

 
FIG. IV. 21 – Rede de Acessibilidades Estruturantes e Pontos de Medição de Tráfego  
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Fonte: EIA da PLLN, IDAD 2007 

FIG. IV. 22 – Rede de Novas Acessibilidades Rodoviárias Previstas 
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9.1.2.2 Rede local 
Em termos locais importa ter também em conta as vias que serão interferidas pelo 
projecto, de modo a poder avaliar os impactes da sua interferência com o novo acesso 
rodoviário previsto à PLLN (ver FIG. III. 2). 
 
No trecho em que o acesso proposto utiliza uma via existente, que inclui a passagem de 
nível sobre a linha férrea do Norte, identificam-se as seguintes vias: 
 

• a estrada municipal com desenvolvimento a nascente da linha férrea que interliga 
a Estrada da Vala do Carregado (a Norte) com a zona da Castanheira do Ribatejo 
(a Sul) e onde está prevista a implantação de uma rotunda para a articulação com 
a entrada na PLLN; 

 
• a Passagem Superior existente sobre a Linha do Norte, que articula a via 

municipal atrás referida com a Rua da Estação que se desenvolve paralelamente 
e a Poente da Linha do Norte; 

 
• a Rua da Estação paralela à linha de caminho de ferro e do seu lado Poente que 

estabelece o acesso à estação ferroviária e às áreas industriais e habitacionais 
localizadas em seu redor. A Passagem Superior sobre a linha de caminho de ferro 
já restabelece esta via; 

 
 
Segue-se no trecho em que a via será construída de raiz, a intercepção: da Estrada do 
Bairro que se desenvolve a Nascente da A1 e aproximadamente paralela a esta via que 
permite a ligação entre a Estrada da Vala do Carregado (a Norte) e a zona de 
Castanheira do Ribatejo (a Sul), bem como o acesso ao Bairro da Atral Cipan. 
Seguidamente, surge a A1, onde se estabelecerá o novo nó. 
 
Com excepção da A1 já analisada em termos dos níveis de tráfego, as restantes vias 
acima referidas comportam o trânsito local relativo a deslocações de ligeiros a áreas 
habitacionais e industriais e uma componente de tráfego de pesados, uma vez que estas 
vias servem também várias indústrias localizadas ao longo delas ou permitem o acesso a 
indústrias localizadas noutras vias e que se situam a nascente da linha de caminho-de-
ferro. 
 
De referir que o projecto complementar de Ligação à EN1 interceptará estas mesmas 
vias, para além da própria EN1, onde termina através de uma nova rotunda a inserir 
nessa estrada nacional. 
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9.2 Avaliação de Impactes 

9.2.1 Metodologia 
A análise de impactes na mobilidade tem em conta a avaliação das perturbações 
introduzidas pela construção do novo acesso rodoviário da PLLN sobre a rede viária 
interceptada. 
 
Na fase de exploração procede-se à avaliação da forma como o projecto, agora proposto, 
tem a conta a sua integração na rede viária existente, considerando os aspectos de 
funcionalidade e de eventual repercussão sobre o nível de serviço das vias com que se 
articula. 
 
 
 
 
9.2.2 Fase de Construção 
O projecto agora proposto procede ao aproveitamento de uma via existente, numa 
extensão de cerca de 400 m desde a entrada da Plataforma Logística até depois da 
passagem sobre a Linha do Norte. Considera-se, deste modo, que não existirão 
interferências com a linha férrea, assim como com a Rua da Estação que lhe fica 
adjacente.  
 
Neste trecho, apenas haverão perturbações temporárias no funcionamento da estrada 
municipal que fica a nascente da linha de caminho de ferro, decorrente do 
estabelecimento de uma rotunda que alterará o actual entroncamento (ver foto seguinte) 
entre esta via municipal e a Passagem Superior sobre a linha férrea e permitirá, de igual 
modo, no futuro, a entrada na Plataforma Logística. 
 

 
 

Local de implantação da rotunda na entrada para a Plataforma Logística 
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Este impacte negativo e directo será contudo pouco significativo e de magnitude 
reduzida, pelo carácter local, temporário e reversível da intervenção, sendo que a 
estrada em causa apresenta um tráfego muito baixo. 
 
De igual modo, espera-se alguma perturbação, cujo impacte é classificado da forma 
acima referida, para o local onde se fará a articulação da via que passa sobre o caminho 
de ferro com a designada Rotunda de Ligação à Plataforma Logística que constitui na 
prática o início do traçado a construir de raiz. Também aqui as características da 
intervenção face ao reduzido tráfego do local, não fazem prever perturbações 
significativas na mobilidade local. Esta via permite a passagem entre os dois lados do 
caminho-de-ferro e o acesso à Rua da Estação. 
 
Relativamente ao restante traçado a construir haverá, ainda, uma perturbação local 
aquando da intercepção da Estrada do Bairro – CM1237 (ver foto seguinte), a nascente 
da A1, para a construção da Ligação à A1 (km 0+150) e Ramos A e B do futuro nó que 
será implantado na A1. 
 
 

 
 

Local da intercepção da Estrada do Bairro 
 
 
Esta estrada manterá o seu funcionamento no local de intercepção até à construção do 
percurso que fará o seu restabelecimento ao longo do caminho de acesso à praça de 
portagem até à Rotunda de Ligação à Plataforma Logística. 
 
Com efeito, do lado nascente da A1 para a execução do Ramo B do Nó com a A1, não é 
possível, em termos de cotas, manter esta estrada no mesmo local, que será assim 
restabelecida mediante um percurso que utilizará o caminho de acesso à praça de 
portagem e depois a entrada na Rua da Estação até à Estrada da Vala, tal como 
actualmente se faz. 
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Assim o seu restabelecimento, embora com um percurso ligeiramente maior que o actual 
é adequadamente garantido, considerando-se por isso ser um impacte negativo pouco 
significativo e de magnitude reduzida, tanto mais que se trata de uma via com 
reduzido tráfego local. O impacte é ainda considerado temporário e reversível face á 
medida de projecto adoptada quanto ao seu restabelecimento da via. 
 
Seguidamente, ocorrerá a intercepção da A1. A sua passagem far-se-á mediante a 
construção de uma passagem superior, cujo vão permite a execução sem perturbações 
significativas no tráfego da auto-estrada. Apenas se prevê a execução de pilares no 
separador central que obrigarão a uma alteração temporária na circulação. 
 
Espera-se face ao facto de ser uma via com tráfego elevado, ainda que as perturbações 
introduzidas estejam minimizadas com medidas de projecto e de faseamento de obra, 
que ocorram impactes negativos, directos e locais, de magnitude moderada e 
importância significativa. São, contudo, impactes temporários e reversíveis. 
 
 
 
9.2.3 Fase de Exploração 
O acesso rodoviário agora proposto permite que, de forma o mais directa e curta no 
espaço, se proceda à devida articulação da Plataforma Logística com a rede viária 
estruturante situada na sua envolvente próxima. 
 
Esse acesso implanta-se a partir da área Norte da PLLN e far-se-á mediante uma ligação 
à rede fundamental, correspondente à auto-estrada A1, que será portajada. 
 
Este desenvolvimento proposto vai de encontro à solicitação da DIA que aprovou a 
implantação da PLLN, mas que estabeleceu como condicionante que o seu acesso 
rodoviário se fizesse a partir de uma área a Norte com ligação ao Nó do Carregado, 
constituindo o principal acesso da PLLN. 
 
De facto, o percurso estabelecido permite que de forma mais directa e sem qualquer 
afectação de edificado se consiga a ligação à A1 com o estabelecimento de um nó que 
se encontra na continuidade do Nó do Carregado, de articulação das duas mais 
importantes vias rodoviárias da região e que são estruturantes no acesso às diferentes 
partes do país. 
 
De referir ainda a futura Ligação à EN1 a construir paralelamente a este acesso da PLLN 
à A1 contribuirá cumulativamente e de forma positiva para melhorar o acesso da PLLN 
com toda a rede viária envolvente. 
 
Complementarmente, está assim assegurada a ligação com a EN1 e, através desta, com 
a EN3, que constituem vias estruturantes na Região de Lisboa e particularmente neste 
eixo Vila Franca de Xira – Carregado – Azambuja. De referir que esta ligação, constitui 
também um acesso que de forma o mais directa e sem qualquer afectação de edificado 
ou perturbação sobre áreas urbanas relevantes, conduz aos objectivos de acessibilidade 
pretendidos. 
 
Quer no acesso à A1, quer no acesso à EN1, as articulações com estas vias fazem-se 
em trechos onde estas apresentam níveis de serviço mais elevados e onde a introdução 
do tráfego proveniente da Plataforma é perfeitamente integrável.  



   

Plataforma Logística de Lisboa Norte. Acesso Rodoviário ao Nó do Carregado 
Estudo Ambiental 

Maio 2008 

140

 
 
No caso da A1, fez-se no troço Vila Franca de Xira / Carregado, com nível de serviço B 
correspondente aquele para a qual a auto-estrada foi dimensionada e com possibilidade 
imediata de ligação com a A10, importante via alternativa à A1 nos percursos para Sul, 
assim como no acesso à margem Sul do rio Tejo. 
 
Nesta auto-estrada o nível de serviço é elevado (A) tendo uma grande reserva de 
capacidade. Quanto à EN1, a inserção do acesso faz-se também num troço (troço Norte 
do Quadro IV. 25) que apresenta um volume de tráfego compatível com o nível de serviço 
para o qual foi dimensionada, pelo que os impactes da introdução de mais tráfego são 
pouco significativos. 
 
Pode assim concluir-se, que os impactes negativos do volume de tráfego, com origem e 
destino na Plataforma Logística e na rede viária existente, serão reduzidos, de âmbito 
regional e pouco significativos. 
 
Há ainda que referir que as acessibilidades nesta zona sofrerão uma alteração em função 
da construção da PLLN e da introdução de novas vias com um carácter complementar, 
que contribuirão para a diminuição do efeito barreira ao estabelecer ligações transversais 
aos principais fluxos de tráfego com orientação Norte – Sul, sendo ainda importantes nas 
ligações locais entre as zonas a Nascente e a Poente da linha de caminho de ferro. 
 
 
 
 
9.2.4 Conclusões 
Na fase de construção ocorrerão impactes sobre a mobilidade local, que são impactes 
temporários e reversíveis, que assumem diferentes magnitudes e importância 
consoante a via interferida.  
 
Assim, na rede viária local, as perturbações são consideradas pouco significativas e 
de magnitude reduzida face ao baixo volume de tráfego presente, ao passo que 
aquando da construção das articulações com a A1 e a EN1, esses impactes assumirão 
uma maior magnitude (moderada), sendo a sua importância mais significativa. 
 
Na fase de exploração considera-se que os impactes decorrentes dos volumes de 
tráfego com origem e destino na Plataforma não introduzirão impactes significativos na 
rede existente face aos locais de articulações com essas vias registarem níveis de 
serviço compatíveis com esses acréscimos. 
 
Os impactes negativos de âmbito regional são assim reduzidos e pouco significativos, 
permanentes e irreversíveis. 
 
Considera-se ainda que com a implementação destes novos acessos da PLLN, a rede 
viária na zona apresentará uma maior complementaridade, nomeadamente passando a 
usufruir da existência de acessibilidades transversais face aos principais fluxos de 
orientação Norte – Sul (A1, EN1 e Linha Norte), que causam um efeito barreira 
significativo na zona. 
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10. PATRIMÓNIO 

10.1 Situação Actual do Ambiente 

10.1.1 Metodologia 
Os trabalhos arqueológicos que aqui se propõem foram executados segundo o 
Regulamento dos Trabalhos Arqueológicos (Decreto-Lei n.º 270/99, de 15 de Julho) e o 
Decreto-Lei nº 107/01, de 8 de Setembro (Lei do Património Cultural), cumprindo os 
termos de referência para o descritor património arqueológico em Estudos de Impacte 
Ambiental (Circular do Instituto Português de Arqueologia, de 10 de Setembro de 2004). 
 
No Anexo 5.1 apresenta o ofício do IGESPAR relativo à autorização dos trabalhos. 
 
 
 
10.1.1.1 Levantamento de Informação 

 Escala de análise espacial 
 
A Situação Actual do Descritor Património circunscreve uma pequena área de estudo, 
com a finalidade de se elaborar o enquadramento histórico do território abrangido por 
este projecto. 
 
A área de projecto corresponde ao corredor com 400 m de largura e aproximadamente 
1,5 km de extensão associado ao traçado desta acessibilidade. 
 
 

 Recolha bibliográfica 
 
O levantamento da informação de cariz patrimonial e arqueológico incidiu sobre os 
seguintes recursos: 
 

− Endovélico (Base de Dados Nacional de Sítios Arqueológicos)(2) da 
responsabilidade do Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e 
Arqueológico, I. P (IGESPAR). 

− Inventário do Património Classificado e em Vias de Classificação(3) da 
responsabilidade do antigo Instituto Português do Património Arquitectónico 
(IPPAR). 

− Inventário(4) do Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU). 

− Plano Director Municipal de Vila Franca de Xira, ratificado pela Resolução do 
Concelho de Ministros nº 16/93, D.R. I Série-B, nº 64, de 17-07-1993. 

− Bibliografia publicada sobre a região. 

                                                 
 
(2) – http://www.ipa.min-cultura.pt/ 

(3) – http://www.ippar.pt/pls/dippar/patrim_pesquisa 

(4) – http://www.monumentos.pt/Monumentos/forms/002_B.aspx. 
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No IGESPAR, foram ainda consultados os seguintes processos: 
 

− 94/1(233) EIA – Modernização da Linha do Norte – Vila Franca de Xira – 
Azambuja. 

− 2001/1(95) – PNTA/2001 – O Povoamento do Calcolítico ao Bronze Pleno na 
actual Bacia Hidrográfica do Rio Alenquer. 

− 99/1(432) EIA – A10 Troço Bucelas/Carregado. 

− 2001/1(755) EIA – A10 Troço Carregado/Benavente. 

− 2001/1(159) EIA – Central Termoeléctrica do Carregado. 

 
 
 
10.1.1.2 Prospecção Arqueológica 
As prospecções arqueológicas realizaram-se no dia 23 de Abril de 2008, de forma 
sistemática, na área seleccionada para desenvolver este projecto. 
 
 

 Visibilidade do terreno 
 
O descritor de visibilidade do terreno encontra-se organizado em duas categorias 
subordinadas: a primeira consiste numa análise geral da visibilidade do terreno, que nos 
permite distinguir as grandes unidades de observação (Quadro IV. 26); a segunda 
distingue-se pela necessidade de pormenorizar o grau de visibilidade boa do terreno (ver 
Quadro IV. 27). 
 

Quadro IV. 26 – Graus de Visibilidade do Terreno 
Visibilidade má do terreno 1 Intransponível ao percurso pedestre. 

Visibilidade mista do terreno 2 
Arvoredo denso, mas com o mato medianamente limpo. 
Facilita o percurso pedestre e a observação geral do 
terreno. 

Visibilidade média do terreno 3 
Arvoredo pouco denso e com vegetação acima do joelho. 
Facilita o percurso pedestre e a observação de 
construções. 

Visibilidade boa do terreno 4 
Arvoredo pouco denso e com vegetação abaixo do joelho. 
Facilita o percurso pedestre, a observação de construções 
e de materiais arqueológicos. 

Solo urbano 5 

Sem arvoredo, com vegetação abaixo do joelho, grande 
quantidade de entulho e de lixo recente. 
Observação de construções, mas superfície de solo 
original sem qualidade de observação. 

Aterros e escavações 6 
Sem arvoredo, sem vegetação e com o terreno 
completamente revolvido. 
Superfície do solo original sem qualidade de observação. 

Área vedada 7 Intransponível ao percurso pedestre. 
Terreno de forte inclinação 8 Percurso pedestre dificultado por questões de segurança. 

Áreas de fogo e de desmatação 9 
Arvoredo pouco denso e vegetação rasteira 
Facilita o percurso pedestre, a observação de construções 
e de materiais arqueológicos. 
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Quadro IV. 27 – Grau de Diferenciação do Descritor 4 

Visibilidade mínima da 
superfície do solo 4.1 

Vegetação rasteira a cobrir a quase totalidade do solo. 
Observação facilitada de construções, mas com identificação 
difícil de materiais arqueológicos. 

Visibilidade intermédia da 
superfície do solo 4.2 

Vegetação rasteira a cobrir parcialmente o solo. 
Observação facilitada de construções e identificação razoável de 
materiais arqueológicos. 

Visibilidade elevada da 
superfície do solo 4.3 

Solo limpo por trabalhos agrícolas recentes. 
Observação facilitada de construções e de materiais 
arqueológicos. 

 
 
 

 Ficha de sítio 
 
O registo dos sítios com valor patrimonial identificados no decorrer dos trabalhos de 
campo é feito numa ficha criada para este efeito. 
 
A Ficha de Sítio encontra-se organizada em cinco grupos de descritores relacionados 
com os seguintes objectivos: 
 

• Identificação. 

• Localização administrativa e geográfica. 

• Descrição da Paisagem. 

• Caracterização do material arqueológico. 

• Caracterização das estruturas. 

• Avaliação e classificação do valor patrimonial. 

• Avaliação e classificação do Valor de impacte patrimonial. 

 
 

Quadro IV. 28 – Grupo de Descritores Relacionado com a Identificação de Sítio 

Número Numeração sequencial dos sítios identificados. 
Designação Nome do lugar identificado ou do topónimo mais próximo situado na mesma 

freguesia. 
CNS Classificação Numérica de Sítios, atribuída na Base de Dados Endovélico (IPA). 
Tipo de sítio Utilização de listagem existente na Base de Dados Endovélico (IPA). 
Período Utilização de listagem existente na Base de Dados Endovélico (IPA). 
Tipo de trabalhos 
realizados 

Utilização de listagem existente na Base de Dados Endovélico (IPA). 

Classificação oficial Tipo de Classificação Oficial. 
Legislação Decreto-Lei que define a Classificação Oficial. 
ZEP Zona Especial de Protecção, com o Decreto-Lei que a define. 
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Quadro IV. 29 – Grupo de Descritores Relacionado com a Localização de Sítio 

Topónimo Topónimo na CMP 1:25000 mais próximo situado na mesma freguesia. 
Lugar Nome do lugar situado mais próximo, considerando sempre as fontes orais. 
Freguesia Freguesia onde está localizado. 
Concelho Concelho onde está localizado. 
Sistemas de Coordenadas Coordenadas UTM, com o datum Europeu. 
C.M.P. Número da folha da Carta Militar de Portugal esc. 1:25000 
 
 

Quadro IV. 30 – Grupo de Descritores Relacionado com a Descrição da Paisagem 
Envolvente 

Acessibilidade Tipo de Acessos e respectiva inventariação. 
Âmbito geológico Caracterização geológica sumária do local de implantação do sítio.  
Relevo Descrição sumária do relevo onde o sítio se encontra implantado.  
Coberto vegetal Descrição sumária da vegetação que cobre e circunda o sítio. 
Uso do solo Descrição do uso do solo no local implantação do sítio. 
Controlo Visual da Paisagem Descreve a amplitude da paisagem observável a partir do sítio. 
Tipo de vestígios identificados  Caracterização dos vestígios que permitiram a identificação do sítio. 
 
 

Quadro IV. 31 – Grupo de Descritores Relacionado com a Caracterização do Material 
Arqueológico 

Área de dispersão Caracterização da área de dispersão do material arqueológico. 

Tipo de dispersão Caracterização da forma como o material arqueológico se distribui pela 
área do sítio. 

Tipo de material presente Recenseamento dos tipos de material arqueológico observados no sítio. 
Características do material 
identificado Descrição mais pormenorizada do material arqueológico observado. 

Cronologia do material 
identificado Caracterização cronológica do material arqueológico observado. 

 
 

Quadro IV. 32 – Grupo de Descritores Relacionado com a Caracterização das Estruturas 

Estado de conservação Caracterização do estado de conservação das estruturas. 
Descrição da planta e relação 
espacial das estruturas 

Descrição da forma como as estruturas identificadas se organizam 
espacialmente. 

Modo de Construção Descrição do modo de construção de cada estrutura. 
Materiais de Construção Descrição dos materiais usados na construção de cada estrutura. 

Descrição das estruturas Descrições das características de cada estrutura que não tenham 
sido assinaladas nos campos anteriores. 

Interpretação funcional das 
estruturas Proposta da função de cada estrutura. 

Elementos datantes da estrutura Registo de eventuais elementos datantes intrínsecos a cada 
estrutura. 
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 Registo fotográfico 
 
O registo fotográfico realizado teve como objectivos a obtenção de imagens dos sítios 
com valor patrimonial, da paisagem envolvente, do relevo e da vegetação que cobria o 
terreno, na área afecta a este projecto. 
 
 

 Registo cartográfico 
 
A área de estudo e a área de projecto foram demarcadas na Carta Militar de Portugal 
(escala 1:25.000), designadamente na folha nº 390, enquanto que o grau de visibilidade 
do terreno foi indicado na cartografia do projecto. 
 
Convém ainda referir que as incidências patrimoniais registadas na área de estudo foram 
georeferenciadas com coordenadas em datum 73. 
 
 

 Informação oral 
 
No decorrer das prospecções arqueológicas sistemáticas a informação oral obtida foi 
nula. 
 
 
 
 
10.1.2 Enquadramento Geográfico e Histórico 
A área de projecto localiza-se nos terrenos alagadiços da planície ribatejana, entre o rio 
Tejo e a Estrada Nacional nº 1, no concelho de Vila Franca de Xira (freguesia de 
Castanheira do Ribatejo). 
 
A área do projecto implanta-se entre as seguintes coordenadas: 
 
 

Quadro IV. 33 – Coordenadas da Área de Projecto 

 X Y 

NW - 72753 - 72894 

NE - 71044 - 73570 

SW - 72485 - 73652 

SE - 71270 - 73900 
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Para a área de estudo que corresponde a uma envolvente mais alargada à área de 
projecto, definem-se as seguintes coordenadas: 
 
 

Quadro IV. 34 – Coordenadas da Área de Estudo 

 X Y 

NW - 73211 - 72505 

NE - 70627 - 72505 

SW - 73211 - 74260 

SE - 70627 - 74260 

 
 
Para esta área de estudo encontram-se referenciados os seguintes sítios: 
 
 

Quadro IV. 35 – Localização das Incidências Patrimoniais Identificadas na Área de Estudo 

Nº Designação Concelho Freguesia M P 

1 Quinta da Marquesa II Vila Franca de Xira Castanheira do Ribatejo -72661 -72922 

2 Castanheira Velha Vila Franca de Xira Castanheira do Ribatejo -72141 -73098 

3 Nora da Quinta dos Fidalgos Vila Franca de Xira Castanheira do Ribatejo -72622 -73165 

4a Monte dos Castelinhos Vila Franca de Xira Castanheira do Ribatejo -72927 -72530 

4b Monte dos Castelinhos 2 Vila Franca de Xira Castanheira do Ribatejo -72719 -72702 

5 Quinta da Marquesa I Vila Franca de Xira Castanheira do Ribatejo -72604 -72653 

6 Quintas 1 Vila Franca de Xira Castanheira do Ribatejo -73095 -73211 

7 Quinta dos Fidalgos Vila Franca de Xira Castanheira do Ribatejo -72761 -73349 

8 Quinta de São José do Marco Vila Franca de Xira Castanheira do Ribatejo -72807 -73684 

 
 
 
10.1.2.1 Breve enquadramento histórico da área de estudo 
O estudo da ocupação humana no território abrangido por este projecto está 
estreitamente relacionado com a sua geografia física. 
 
A paisagem é composta por grandes áreas planas, maioritariamente abaixo da cota dos 
200 m, limitada por algumas elevações de formação calcária, ou seja, trata-se de uma 
zona de transição entre a Orla Mesocenozoica e a Bacia Terciária do Tejo e Sado. Estas 
bacias são de subsidência recente, preenchidas por detritos continentais do Miocénico e 
do Pliocénico (Branco, 2007:38). 
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A distribuição dos sítios arqueológicos pré-históricos demonstra de forma excelente o 
processo de adaptação do modelo de povoamento ao meio ambiente e confirma a 
ausência de vestígios de ocupações antiga na nossa área de estudo, que aquando da 
transgressão flandriana se encontra em meio aquático (FIG. IV. 23). 
 
O povoamento pré-histórico está concentrado a Oeste da área de inundação do rio Tejo, 
mais concretamente nos solos calcários, enquanto que nos terrenos arenosos ou 
argilosos o povoamento é esparso e isolado. 
 
 

 
FIG. IV. 23 – Reconstituição Aproximada da Transgressão flandriana (Branco, 2007: 

Estampa III) 

Local do projecto 
em estudo 
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As poucas notícias que existem sobre o período paleolítico resumem-se à descoberta da 
Quinta da Adufa, junto à povoação de Vila Nova da Rainha e aos conjuntos de artefactos 
de pedra lascada, observados nos terraços quaternários do Tejo, entre o Carregado e 
Vila Nova da Rainha (Parreira, 1989/90:77). 
 
Se podem existir algumas dúvidas acerca da localização exacta do sítio da Quinta da 
Adufa, a descoberta de materiais líticos em posição secundária entre a antiga Quinta de 
S. João e a Quinta dos Fidalgos demonstra a existência de acampamentos temporários 
de comunidades caçadoras-recolectoras na região (Parreira, 1989/90:77). 
 
O povoamento neolítico e calcolítico está localizado, essencialmente a Oeste das vilas do 
Carregado e de Alenquer. No entanto, no topo do Monte dos Castelinhos (nº 4a) existe 
possivelmente um habitat calcolítico, sobreposto por ocupações mais recentes (Idade do 
Ferro, Romano, Tardo Romano e Idade Média). 
 

“(…) recolhas antigas de Hipólito Cabaço e, já nos anos 80, prospecções de Barreto 
Domingos e Fernando Gomes (materiais na colecção do Museu de Alenquer) 
revelaram um vasta habitat fortificado, com vários troços de muralha visíveis, cuja 
datação permanece insegura. De alguns materiais se infere uma ocupação calcolítica, 
embora o local tenha sido principalmente povoado na época do Ferro e durante o 
domínio romano. A esta ocupação correspondem tegulae, tijolos de coluna, pesos de 
tear, cerâmica doméstica (…) Na Idade Média, e de acordo com materiais observados 
durante a batida de campo, o local deve ter desempenhado, um papel de relevo na 
defesa da linha do Tejo.” (Parreira, 1989/90:82). 

 
 
Em relação ao período proto-histórico, para além da possível ocupação, na Idade do 
Ferro, do Monte dos Castelinhos, começam a surgir indícios de contextos da Idade do 
Bronze, designadamente nos sítios da Quinta da Marquesa II (nº 1), devido aos trabalhos 
recentes de prospecção sistemática realizados pelo Gabinete de Arqueologia de Vila 
Franca de Xira, nos trabalhos de Inventariação, Digitalização e Divulgação do Património 
Arqueológico. Projecto: «Conhecer o património de Vila Franca de Xira. Património Móvel 
e imóvel», Carta Arqueológica de Vila Franca de Xira. 
 
Convém referir que os achados isolados e de superfície deste sítio, datado da Idade do 
Bronze, localiza-se no sopé do Monte dos Castelinhos. 
 
Na região em estudo, a primeira grande mancha de povoamento corresponde à 
ocupação deste território durante o período romano, de que se destaca obviamente o 
Monte do Castelinho (nº 4a) e o sítio da Castanheira Velha (nº 2)(5). 
 
A maior densidade de vestígios reflecte a importância desta zona, como fonte de 
abastecimento de produtos agrícolas para a cidade de Olisipo, e o papel relevante 
desempenhado pelas vias romanas que ligavam Olisipo a Bracara Augusta (Troço 
Olisipo-Scallabis; deverticulum entre Ierabriga e Scallabis por Escaroupin) e Chretina 
(Torres Vedras) e Ierabriga. 

                                                 
 
(5) – “O local forneceu diversos elementos de mosaico colorido, cerâmica doméstica e pesada, além de um 
fragmento de peso com perfuração.” (Endovélico, 1986: CNS 1654; WWW.ipa.min-cultura.pt). 
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“(…) Não estamos sequer em condições de dar uma resposta inequívoca a respeito 
dos eventuais aglomerados populacionais que existiriam, para além, naturalmente, da 
própria caput ciuitatis, e da estação viária de Ierabriga. 
 
Esta última, cuja localização tem sido apontada para as proximidades de Alenquer, 
hipótese que tem reunido a unanimidade nas atribuições mais recentes, deveria 
beneficiar das vantagens de se situar nas proximidades do rio Tejo, nos limites de 
uma rica planura aluvial e de um território marcado por colinas baixas (…) 
 
em especial para Ierabriga, cuja localização, a 30 milhas de Olisipo e junto ao curso 
do Tejo obriga a pensar na sua especificidade. Ainda que, de acordo com o modelo 
referido e pela distância a que se encontra, se pudesse esperar uma especial 
vocação pastoril, realidade cuja existência não é genericamente questionável, é bem 
possível que as culturas agrícolas habituais (cereais, vinho, oliveira) encontrassem 
aqui um terreno especialmente propício.” (Guerra, 2003: 127 e 131). 

 
 
A referência de Ierabriga alude provavelmente a um vicus com função de mansio 
estabelecida pela sua localização junto das vias romanas, dado que poderia situar-se no 
traçado de dois importantes itinerários viários romanos: Olisipo – Bracara e Olisipo – 
Emérita (Branco, 2007:43). 
 
Não existem dúvidas que esta região manteve a sua importância económica durante o 
período medieval e moderno, como local de aprovisionamento da urbe de Lisboa, mas 
será no período pré-industrial e ao longo do século XIX que se regista um crescimento 
acentuado do urbanismo. 
 
Os marcos de légua e de cruzamento existentes nesta região comprovam o papel 
fundamental desempenhado pelas novas acessibilidades viárias e, depois, pelo caminho-
de-ferro, que uniu de forma célere pessoas e mercadorias, o campo e a cidade. 
 
No quadro seguinte apresentam-se a classificação e cronologia dos sítios referenciados 
para a área de estudo, constando a sua localização da cartografia apresentada no  
Anexo 5.3. 
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Quadro IV. 36 – Lista de Incidências Patrimoniais identificadas na Área de Estudo 

Nº Designação Tipo de Sítio CNS Classificação Cronologia Natureza Bibliografia M P 

1 Quinta da Marquesa II Achados dispersos 30388 Inexistente Idade do Bronze/Idade do Ferro Arqueológico Mendes, Marques, 2007 -72661 -72922 

2 Castanheira Velha Achado(s) isolado(s) 1654 Inexistente Romano Arqueológico Endovélico, 2008 -72141 -73098 

3 Nora da Quinta dos 
Fidalgos Nora   Inexistente Moderno/Contemporâneo Etnográfico   -72622 -73165 

4a Monte dos 
Castelinhos Povoado fortificado 3923 PDM 

Pré-história; Idade do Bronze; 
Idade do Ferro; Romano; 
Medieval 

Arqueológico Parreira, 1990; Mendes, Marques, 
2007 -72927 -72530 

4b Monte dos 
Castelinhos 2 Achados dispersos 3923 PDM Romano Arqueológico Mendes, Marques, 2007; Albergaria, 

2007 -72719 -72702 

5 Quinta da Marquesa I Achados dispersos 30387 Inexistente Romano Arqueológico Mendes, Marques, 2007 -72604 -72653 

6 Quintas 1 Mancha de Ocupação   Inexistente Indeterminado Arqueológico Albergaria, 2007 -73095 -73211 

7 Quinta dos Fidalgos Quinta   Inexistente Moderno/Contemporâneo Arquitectónico   -72761 -73349 

8 Quinta de São José 
do Marco Quinta   Inexistente Moderno/Contemporâneo Arquitectónico   -72807 -73684 
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10.1.3 Acesso Rodoviário ao Nó do Carregado 
As prospecções arqueológicas efectuadas na área de projecto revelaram a existência de 
apenas uma ocorrência patrimonial, designadamente a Nora da Quinta dos Fidalgos 
(n.º 3). A Ficha de Sítio é apresentada no Anexo 5.2. 
 
Apesar da topografia do terreno ser propícia à realização de prospecções arqueológicas, 
com zonas planas e ausência de acidentes de relevo (linhas de água ou declives 
acentuados), os trabalhos de campo foram bastante dificultados pela seara, que se 
encontrava relativamente densa e de altura média, impossibilitando a correcta 
observação da superfície do solo (FIG. IV. 234). 
 
 

 
FIG. IV. 24 – Vista Geral do Terreno na Zona a Sul da Ligação à A1 

 
 
Existem dois sítios arqueológicos referidos na bibliografia que não foram relocalizados, 
devido à vegetação. Assim, o local de implantação do sítio nº 1 (Quinta da Marquesa II), 
registado no âmbito do Levantamento Arqueológico de Vila Franca de Xira (Mendes, 
Marques, 2007), encontra-se em plena zona de cultivo, como se pode observar na  
FIG. IV. 25. A mesma situação foi verificada no eventual local de implantação do sítio nº 2 
(Castanheira Velha) (FIG. IV. 26). 
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FIG. IV. 25 – Vista Geral do Local de Implantação do Sítio nº 1 

 
 

 
FIG. IV. 26 – Vista Geral do Local de Implantação do Sítio nº 2 

 
 
Se a extremidade Sudeste do acesso é caracterizada pelas áreas de solo urbano 
(estaleiros, armazéns e terrenos terraplanados), o sector compreendido entre a Linha 
Ferroviária do Norte e A1 – Auto-Estrada do Norte, distingue-se essencialmente pela 
presença de uma grande parcela agrícola (usada para cultivo de trigo) e pela existência 
de uma zona de pasto. No primeiro caso, registou-se visibilidade média, enquanto que na 
segunda situação, verificou-se boa visibilidade, embora a visibilidade da superfície do 
solo seja mínima. 
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FIG. IV. 27 – Vista Geral do Terreno (sector a Este da Linha do Norte) 

 
 

 
FIG. IV. 28 – Vista Geral do Terreno (sector a Noroeste do Nó de Ligação à EN1) 

 
 
Na zona a Oeste da A1, a paisagem caracteriza-se pela existência de um grande baldio, 
que está no intervalo de dois lotes de armazéns. A visibilidade do terreno é boa, mas a 
observação da superfície do terreno é mínima. 
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FIG. IV. 29 – Vista Geral do Terreno (Sector a Oeste do Nó de Ligação à A1) 

 
 
 
10.1.3.1 Nora da Quinta dos Fidalgos 
A nora da Quinta dos Fidalgos corresponde a um equipamento agrícola desactivado, que 
estaria originalmente associado à exploração da Quinta dos Fidalgos (localizada a 
poucos metros de distância deste local). 
 
O edifício encontra-se em avançado estado de ruína e parcialmente coberto por 
vegetação arbustiva. A nora terá sido construída a meio de uma suave encosta e o seu 
topo encontra-se relativamente elevado em relação ao solo. 
 
Apresenta uma planta circular, com o poço ao meio e um passadiço assente sobre terra, 
a circundar a estrutura central. A construção é de alvenaria (blocos de calcário, 
argamassa e tijolo). 
 

 
FIG. IV. 30 – Vista Geral do Sector Superior da Nora (nº 3) 



   
 

Plataforma Logística de Lisboa Norte. Acesso Rodoviário ao Nó do Carregado 
Estudo Ambiental 
Maio 2008 

155

 
 
Com os dados disponíveis não é possível estabelecer a cronologia da nora, mas deverá 
ser contemporânea da Quinta dos Fidalgos, que poderá remontar ao período moderno. 
 

 
FIG. IV. 31 – Vista Geral do Sector Inferior da Nora (nº 3) 

 
 
 
 
10.2 Avaliação de Impactes 

10.2.1 Metodologia 
O processo de avaliação de impactes começa com a avaliação do Valor Patrimonial de 
cada sítio localizado exclusivamente na área de projecto. Depois, é determinado o Valor 
de Impacte Patrimonial, a partir da relação existente entre o Valor Patrimonial de cada 
sítio e a magnitude de impacte (Intensidade de afectação e Área de impacte) previsto 
para cada incidência patrimonial. 
 
A caracterização e avaliação de impactes patrimoniais baseiam-se em dois descritores 
essenciais, como a natureza do impacte e a incidência de impacte, e descritores 
cumulativos, como a duração do impacte e o tipo de ocorrência. 
 
 

Quadro IV. 37 – Natureza de Impacte 

Negativo Quando a acção provoca um efeito prejudicial na incidência patrimonial. 

Positivo Quando a acção provoca um efeito benéfico na incidência patrimonial. 

Nulo Quando a acção não provoca qualquer efeito. 
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Quadro IV. 38 – Incidência de Impacte 

Directo Quando o impacte se faz sentir directamente sobre a incidência patrimonial. 

Indirecto Quando o impacte produz um efeito indirecto sobre a incidência patrimonial. 

Nulo Quando o impacte não provoca qualquer efeito. 

 
 

Quadro IV. 39 – Duração de Impacte 

Permanente Quando o impacte é permanente. 

Temporário Quando o impacte é temporário. 

Nulo Quando não há impacte. 
 
 

Quadro IV. 40 – Tipo de Ocorrência 

Certo Quando existe a certeza do impacte directo na Incidência Patrimonial. 

Provável Quando é provável o impacte directo na Incidência Patrimonial. 

Incerto Quando é incerto o impacte directo na Incidência Patrimonial. 

Nulo Quando não há impacte. 
 
 

Quadro IV. 41 – Dimensão Espacial 

Local Quando há impacte local. 

Regional Quando há impacte na regional. 

Nacional ou supra-regional Quando há impacte nacional ou supra-regional. 

Nulo  
 
 

Quadro IV. 42 – Reversibilidade 

Reversível Quando o impacte é reversível. 

Irreversível Quando o impacte é irreversível. 

Nulo  
 



   
 

Plataforma Logística de Lisboa Norte. Acesso Rodoviário ao Nó do Carregado 
Estudo Ambiental 
Maio 2008 

157

 
 
Valor Patrimonial 
 
A avaliação do Valor Patrimonial é obtida a partir dos factores considerados mais 
importantes para calcular o valor patrimonial de cada sítio. O valor patrimonial é calculado 
usando as categorias apresentadas no quadro seguinte, às quais é atribuída uma 
valoração quantitativa. 
 
 

Quadro IV. 43 – Factores usados na Avaliação Patrimonial e Respectiva Ponderação 

 
Valor da Inserção Paisagística 2 

Valor da Conservação 3 

Valor da Monumentalidade 2 

Valor da raridade (regional) 4 

Valor cientifico 7 

Valor histórico  5 

Valor Simbólico 5 

 
 
Por Valor da Inserção Paisagística entende-se a forma como o sítio se relaciona com o 
espaço envolvente, se esta relação acrescenta ou não valor ao sítio, assim como a 
avaliação da qualidade desse espaço. Se, por exemplo, a paisagem onde o sítio se 
encontra se apresentar semelhante à paisagem original, entenda-se a paisagem 
contemporânea da construção e utilização do sítio, a sua inserção paisagística será 
considerada “com interesse”. 
 
Se não for possível determinar este valor, o mesmo não contribuirá para o cálculo do 
Valor Patrimonial. 
 
 
Quadro IV. 44 – Descritores do Valor da Inserção Paisagística e Respectivo Valor Numérico 

Com Interesse 5 

Com pouco interesse 2 

Sem Interesse 1 

Indeterminável Nulo 

 
 
O Valor da Conservação avalia o estado de conservação da incidência patrimonial em 
questão. Do valor deste item pode depender uma decisão de conservação e/ou restauro 
de um sítio, já que é mais profícuo, se todas as outras variáveis forem iguais, investir na 
conservação de um sítio em bom estado do que num sítio em mau estado. 
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O nível de conservação de um sítio subterrado é desconhecido, portanto este critério não 
será tido em conta na determinação do Valor Patrimonial. 
 
 

Quadro IV. 45 – Descritores do Valor da Conservação e Respectivo Valor Numérico 

Bom 5 

Regular 2 

Mau 1 

Desconhecido Nulo 

 
 
O Valor da Monumentalidade considera o impacto visual da incidência patrimonial no 
meio envolvente, dadas as suas características arquitectónicas e artísticas. Avalia 
simultaneamente o impacto que resulta de uma intenção evidente dos construtores do 
sítio em questão e o impacto que é actualmente observável, que decorre da evolução do 
sítio e da paisagem onde se insere, assim como da evolução das categorias culturais que 
reconhecem, ou não, a monumentalidade de um sítio. 
 
É claro que a atribuição deste valor deve ser avaliada regionalmente. A valorização das 
suas características arquitectónicas e artísticas, será feita tendo em consideração a sua 
relevância a nível regional. 
 
Também neste caso não será possível determinar o Valor da Monumentalidade de um 
sítio totalmente enterrado e nesse caso este critério não será tido em conta na 
determinação do Valor Patrimonial. 
 
 

Quadro IV. 46 – Descritores do Valor da Monumentalidade e Respectivo Valor Numérico 

Elevado 5 

Médio 2 

Reduzido 1 

Indeterminável Nulo 

 
 
O Valor da Raridade é determinado pela quantidade de incidências patrimoniais com as 
mesmas características daquela que se encontra em avaliação na região em estudo. 
Haverá situações, por incapacidade de caracterizar convenientemente o objecto em 
estudo, em que se desconhecerá a raridade do mesmo. Nesse caso este critério não será 
tido em conta na determinação do Valor Patrimonial. 
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Quadro IV. 47 – Descritores do Valor da Raridade e Respectivo Valor Numérico 

Único 5 

Raro 4 

Regular 2 

Frequente 1 

Desconhecido Nulo 

 
 
O Valor científico é o resultado do potencial que se atribui, ao sítio em avaliação, para o 
conhecimento das sociedades que o construíram e utilizaram. Este valor é independente 
da antiguidade atribuída à incidência patrimonial em questão. 
 
Mais uma vez, se este valor for indeterminável, não será tido em conta na determinação 
do Valor Patrimonial. 
 
 

Quadro IV. 48 – Descritores do Valor Científico e Respectivo Valor Numérico 

Elevado 5 

Médio 2 

Reduzido 1 

Indeterminável Nulo
 
 
No Valor histórico valoriza-se a importância que a incidência patrimonial tem como 
objecto representativo de um determinado período histórico na região em questão. Neste 
caso a antiguidade do objecto já será considerada, visto que, em geral, conservam-se 
menos vestígios dos períodos históricos mais recuados, o que aumenta a importância de 
cada vestígio singular. 
 
Também é considerado na atribuição deste valor que para o conhecimento das 
sociedades pré-históricas, assim como para o conhecimento de muitos aspectos das 
sociedades históricas e mesmo contemporâneas, os vestígios materiais são a única fonte 
de informação disponível. 
 
Também neste caso é possível que este valor seja indeterminável e consequentemente 
não será utilizado no cálculo do valor patrimonial. 
 
 

Quadro IV. 49 – Descritores do Valor Histórico e Respectivo Valor Numérico 

Elevado 5 

Médio 2 

Reduzido 1 

Indeterminável Nulo 
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Com o Valor simbólico pretende-se avaliar a importância que a incidência patrimonial 
tem para as comunidades que usufruem dela actualmente. A atribuição deste valor 
depende da percepção do lugar do objecto na identidade comunitária, da relação afectiva 
que as populações mantêm com ele, da importância na sua vivência social e religiosa. Se 
não for possível determinar este valor, o mesmo não será usado para calcular o Valor 
Patrimonial. 
 
 

Quadro IV. 50 – Descritores do Valor Simbólico e Respectivo Valor Numérico 

Elevado 5 

Médio 2 

Reduzido 1 

Indeterminável Nulo 

 
 
O Valor Patrimonial resulta pois da avaliação dos sete factores anteriormente descritos. 
Esta avaliação decorre da observação do sítio e análise da informação existente sobre o 
mesmo. Classifica-se cada sítio segundo um determinado “valor” (Inserção Paisagística, 
Conservação, Monumentalidade, etc.), através de uma valoração qualitativa (Elevado, 
Médio, Reduzido, por exemplo) à qual é atribuído um valor numérico conforme os 
quadros anteriores. 
 
Como se considera que os ditos factores não devem pesar da mesma forma no Valor 
Patrimonial, são ponderados de forma diferenciada. 
 
Assim, o Valor Patrimonial é um índice que resulta da soma dos produtos dos vários 
critérios apresentados com o valor de ponderação, dividida pelo número total de 
categorias consideradas, ou seja: 
 

(Valor da Inserção Paisagística*2) + (Valor da Conservação*3) + (Valor da 
Monumentalidade*2) + (Valor da raridade*4) + (Valor cientifico*7) + (Valor 
histórico*5) + (Valor Simbólico*5) / 7 
 

 
Se todos os factores forem considerados, o Valor Patrimonial mais baixo atribuível será 
igual a 4, enquanto o valor mais alto será igual a 20. Só será obtido um valor patrimonial 
inferior a 4, o que corresponde à Classe E de Valor Patrimonial, se os únicos factores 
considerados no cálculo do Valor Patrimonial forem aqueles cujo grau de ponderação é o 
mais baixo, a saber, o Valor da Inserção Paisagística, o Valor da Conservação e o Valor 
da Monumentalidade. Num caso destes, o Valor Patrimonial obtido reflecte sobretudo o 
desconhecimento acerca da incidência patrimonial em questão e portanto deve ser 
manuseado com muita cautela. 
 
Conforme o Valor Patrimonial cada incidência patrimonial é atribuível a uma Classe de 
Valor Patrimonial, correspondendo a Classe A às incidências patrimoniais de valor mais 
elevado e a classe E às incidências patrimoniais com menor valor. 
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Quadro IV. 51 – Relação entre as Classes de Valor Patrimonial e o Valor Patrimonial 

Significado Classe de Valor Patrimonial Valor Patrimonial 

Muito elevado A ≥16 ≤20 

Elevado B ≥12 <16 

Médio C ≥8 <12 

Reduzido D ≥4 <8 

Muito reduzido E < 4 

 
 
Valor de Impacte Patrimonial 
 
O Valor de Impacte Patrimonial é o índice que relaciona o Valor Patrimonial com os 
impactes previstos para cada sítio. Deste índice resultará a hierarquização dos sítios no 
âmbito da avaliação de impactes patrimoniais e condicionará as medidas de minimização 
de impacte negativo propostas. 
 
O Valor de Impacte Patrimonial relaciona o Valor Patrimonial com o Grau de 
Intensidade de Afectação e o Grau da Área afectada. Aos dois últimos factores é 
atribuído um valor numérico conforme os Quadro IV. 52 e Quadro IV. 53. 
 
O Valor de Impacte Patrimonial é obtido através da seguinte fórmula: 
 

(Valor Patrimonial/2) * [(Grau de Intensidade de Afectação*1,5 + Grau da 
Área Afectada) /2] 

 
Nesta fórmula reduz-se a metade o Valor Patrimonial para que seja sobretudo o peso da 
afectação prevista a determinar o Valor de Impacte Patrimonial. Pretende-se, assim, 
que a determinação das medidas de minimização a implementar dependa sobretudo da 
afectação prevista para determinada incidência patrimonial. 
 
O Grau de Intensidade de Afectação é potenciado em um e meio em relação ao Grau da 
Área Afectada, de forma a lhe dar maior peso no Valor de Impacte Patrimonial, pois 
considera-se que é sobretudo daquele que depende a conservação de determinada 
incidência patrimonial. No entanto, ambos os valores são as duas faces da mesma 
moeda, e para que o seu peso não seja exagerado neste índice, o resultado da sua soma 
é dividido por dois. 
 
Quadro IV. 52 – Descritores do Grau de Magnitude de Impacte e Respectivo Valor Numérico 

Máxima 5 

Elevada 4 

Média 3 

Mínima 2 

Residual 1 

Inexistente 0 
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Quadro IV. 53 – Descritores do Grau de Área Afectada e Respectivo Valor Numérico 

Total 100% 5 

Maioritária 60% a 100% 4 

Metade 40% a 60% 3 

Minoritária 10% a 40% 2 

Marginal 0 a 10% 1 

Nenhuma 0 0 

 
 
Se o Valor Patrimonial for obtido usando todos os factores já definidos, o Valor de 
Impacto Patrimonial mais baixo será igual a 2,5, enquanto o mais elevado será igual a 
62,5. Só se obterá um valor inferior a 2,5 se o Valor Patrimonial for inferior a 4. Estes 
valores, que correspondem à Classe E do Impacte Patrimonial, têm as mesmas razões e 
levantam as mesmas reservas que os valores correspondentes à Classe E de Valor 
Patrimonial. 
 
Conforme o Valor de Impacte Patrimonial cada incidência patrimonial é atribuível a uma 
Classe de Impacte Patrimonial à qual são aplicáveis medidas específicas de 
minimização de impacto. 
 
 

Quadro IV. 54 – Relação entre as Classes e o Valor de Impacte Patrimonial 

Significado Classe de Impacte Patrimonial Valor de Impacte Patrimonial 

Muito elevado A ≥47,5 ≤62,5 

Elevado B ≥32,5 <47,5 

Médio C ≥17,5 <32,5 

Reduzido D ≥2,5 <17,5 

Muito reduzido E <2,5 

 
 
 
 
10.2.2 Análise de Valor Patrimonial 
As prospecções arqueológicas sistemáticas realizadas na área de projecto contribuíram 
para a identificação de apenas uma ocorrência patrimonial (nº 3 – Nora da Quinta dos 
Fidalgos), de Classe Patrimonial de significado Reduzido. 
 

Quadro IV. 55 – Valor Patrimonial dos Locais Identificados na Área de Projecto 

Nº Designação Tipo de Sítio Cronologia Valor 
Patrimonial

Classe de 
Valor Patrimonial 

3 Quinta dos Fidalgos Nora Moderno/Contemporâneo 5,14 D 
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10.2.3 Análise dos Impactes Patrimoniais 
10.2.3.1 Fase de construção 
As prospecções arqueológicas sistemáticas revelaram a existência de apenas uma 
ocorrência patrimonial na área do projecto. No entanto, face ao actual programa de 
trabalhos, não estão previstos impactes negativos directos na nora da Quinta dos 
Fidalgos. 
 
 

Quadro IV. 56 – Análise de Impactes dos Sítios Identificados na Área de Projecto 

N
º Designação Impacte Incidência Duração Ocorrência Dimensã

o 
Reversibilidad
e 

3 Quinta dos Fidalgos Nulo Nulo Nulo Incerto Nulo Nulo 

 
 
Apesar de não existirem impactes negativos directos previstos, considera-se que existe 
uma ténue possibilidade de haver impactes negativos indirectos. Por este motivo, é 
necessário cumprir obrigatoriamente as medidas de mitigação patrimonial propostas. 
 
 
Quadro IV. 57 – Valor de Impacte Patrimonial dos Locais Identificados na Área de Projecto 

Nº Designação Impacte Agente de Impacte Valor de Impacte 
Patrimonial 

Classe de Valor 
Patrimonial 

3 Quinta dos Fidalgos Nulo Inexistente 0 0 

 
 
Convém ainda salientar que existem dois sítios arqueológicos (nº 1 – Quinta da 
Marquesa II; nº 2 – Castanheira Velha) referidos na recolha bibliográfica, que não foram 
relocalizados nas prospecções arqueológicas, devido à má visibilidade do terreno, que 
podem ter eventualmente impactes negativos directos. 
 
 
 
10.2.3.2 Fase de Exploração 
Durante a fase de exploração não se prevêem impactes patrimoniais negativos, sendo 
por isso considerados nulos. 
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10.2.4 Síntese de Impactes 
Os trabalhos executados no âmbito do Descritor Património para a área de projecto 
demonstraram a existência de apenas uma ocorrência com valor patrimonial. Apesar do 
seu valor, não há motivos para inviabilizar este projecto, desde que sejam cumpridas as 
medidas mitigadoras preconizadas, pelo que globalmente os impactes conhecidos na 
fase de construção e na fase de exploração são nulos. 
 
Assim, em termos patrimoniais pode considerar-se como viável o projecto de empreitada 
proposta para análise. No entanto, é necessário ter especial prudência no decorrer do 
Acompanhamento Arqueológico, nas áreas onde foram localizados os sítios nº 1 (Quinta 
da Marquesa II) e nº 2 (Castanheira Velha). 
 
As medidas de minimização patrimonial preconizadas deverão ser realizadas no decorrer 
do Acompanhamento Arqueológico. 
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11. SÍNTESE DE IMPACTES 

Este Relatório Ambiental avalia o projecto para os acessos rodoviários à Plataforma 
Logística de Lisboa Norte (PLLN), para o cumprimento de uma das condicionantes da 
DIA que aprovou, de forma favorável condicionada, esta nova infra-estrutura logística 
para a zona de Castanheira do Ribatejo. 
 
Esta nova localização dos seus acessos rodoviários e, tal como solicitado pela 
Autoridade de AIA da PLLN, executa-se a partir da área Norte da Plataforma, ligando-se 
de forma directa ao Nó do Carregado da A1, onde estabelece um novo nó na 
continuidade do Nó A1 / A10. A extensão do projecto é de 1,3 km.  
 
Simultaneamente estão também asseguradas as ligações com as estradas locais, 
nomeadamente, com as vias interferidas 
 
Este projecto constitui, assim, um sistema de acessibilidades integrado que funcionará 
como o acesso principal à PLLN, substituindo a construção das novas acessibilidades 
anteriormente propostas, correspondentes à Solução B apresentada no EIA da PLLN, de 
Julho de 2007. 
 
De referir que será também estabelecida uma outra ligação com a EN1, não portajada 
com 1x1 via que segue de forma paralela à anterior, e se articula com esta estrada 
nacional, através de uma nova rotunda, sensivelmente no mesmo alinhamento do nó com 
a A1. Esta via da responsabilidade da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira tem uma 
extensão de 1,2 km 
 
O estudo agora desenvolvido para o acesso principal na fase de exploração à PLLN, 
confirmou a viabilidade ambiental da solução preconizada pela Autoridade de AIA da 
PLLN, a partir da área Norte da Plataforma. 
 
Da análise efectuada verifica-se que o novo acesso não trará perturbações para a 
envolvente directa que é um misto de características industriais e rurais, apenas se 
identificando um pequeno bairro habitacional do seu lado Norte e imediatamente a 
Nascente da A1, para onde não se prevêem impactes ao nível dos factores de qualidade 
analisados, qualidade do ar e ruído. 
 
Relativamente aos aspectos dos recursos hídricos relacionados com cheias, verifica-se 
que na zona de maior sensibilidade face a eventuais cheias no Tejo, que está situada 
para Nascente da linha de caminho de ferro, o projecto utiliza para o efeito a passagem 
superior e via associada, já existentes. Para Poente da linha de caminho de ferro, o 
projecto segue de forma aproximadamente paralela à Vala do Carril, mas sem a afectar, 
não se prevendo qualquer impacte no sentido de agravamento do escoamento dessa 
linha de água ou dos efeitos dela sobre a nova infra-estrutura rodoviária. 
 
Os impactes negativos identificados para a fase de construção foram em termos gerais 
classificados de reduzidos a moderados e pouco significativos. 
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Na fase de exploração, os impactes negativos esperados são em geral reduzidos e pouco 
significativos.  
 
Apresentam-se, no entanto, de seguida algumas medidas de minimização, em particular, 
para a fase de construção, no sentido de evitar, minimizar e controlar os impactes 
identificados, sendo de realçar que muitas já se encontram incorporadas no próprio 
projecto, nomeadamente no que se relaciona com a preservação dos recursos hídricos. 
 
Está ainda previsto um plano de monitorização para os aspectos mais sensíveis 
relacionados com os Recursos Hídricos e o Ruído. 
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CAPÍTULO V – MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 
 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

As medidas de minimização que se apresentam decorrem dos impactes identificados 
neste estudo e que se relacionam com aspectos específicos decorrentes da implantação 
do projecto face ao novo local proposto para os acessos rodoviários, complementando as 
medidas mais abrangentes constantes no EIA da PLLN. 
 
O Plano de Monitorização, apresentado no Capítulo VI, complementa estas medidas no 
sentido de controlar eventuais impactes e definir medidas complementares. 
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2. GEOLOGIA 

As medidas que se apresentam de seguida aplicam-se à fase de construção, para onde 
se identificaram impactes: 
 

• Os taludes deverão apresentar as adequadas condições de drenagem superficial, 
drenagem longitudinal e transversal, a implementar logo após a sua construção, a 
fim de se evitarem fenómenos erosivos, e que se possam posterior associar a 
uma dificuldade de estabilização de taludes. 

 
• Deverá ser apresentado, no âmbito da empreitada do presente projecto, um Plano 

de Gestão de Resíduos de Obra, no qual se deve claramente determinar os 
procedimentos operacionais de gestão e destino final de resíduos da obra, 
nomeadamente para “inertes e vazadouro”, que deverão ser conduzidos a 
depósito devidamente licenciado para o efeito. 
 

• As terras a obter para a construção dos aterros devem ser também provenientes 
de locais licenciados. 
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3. SOLOS E USO DO SOLO 

As medidas que se apresentam de seguida aplicam-se à fase de construção para onde 
se identificaram impactes: 
 

• A desmatação e limpeza do terreno deve ser efectuada exclusivamente na área 
de intervenção do projecto, não devendo ocorrer desmatação fora desta área; 

 
• Tal como já previsto pelo projecto, a terra vegetal necessária à utilização nos 

arranjos paisagísticos deverá ser previamente decapada e temporariamente 
armazenada em pargas com altura não superior a 1,0 m e de largura não superior 
a 4,0 m. O topo da parga deve ser ligeiramente côncavo para permitir uma boa 
infiltração da água; 

 
• Todos os acessos à área de obra e no interior da obra devem ser claramente 

balizados, de modo a minimizar impactes sobre os solos, vegetação adjacente, 
linhas de água e áreas agrícolas; 

 
• Caso haja necessidade de construir um estaleiro na área, este deverá 

preferencialmente ser implantado no interior da área afecta à PLLN ou na área 
adjacente às acessibilidades agora em estudo, sendo contudo excluído neste 
caso, a proximidade a áreas habitadas e equipamentos colectivos presentes na 
envolvente (bairro da Atral Cipan, a Norte do km 0+800 e o bairro junto à Rua da 
Estação, a Norte da fábrica da Atral Cipan); 

 
• Todos os locais de depósito de combustíveis, lubrificantes ou outras substâncias 

deverão ser impermeabilizados e dispor de drenagem para tanques de retenção 
adequadamente dimensionados para poderem reter o volume máximo de 
contaminante susceptível de ser derramado; 

 
• 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, e devidamente autorizados para o efeito; 

 
 
Na fase de exploração não se prevê a necessidade de medidas. 
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4. RECURSOS HÍDRICOS 

Na fase de construção propõe-se as seguintes medidas: 
 

• Deve ser salvaguarda uma distância de 10 m, na selecção dos locais para a 
instalação de estaleiros, oficinas ou quaisquer outras estruturas de suporte à obra, 
face à Vala do Carril. 
 

 
• Atendendo à necessidade de empréstimo de terras para aterro, os depósitos 

temporários de terras devem ser protegidos de modo a evitar que a acção das 
águas pluviais destaque e arraste materiais para as linhas de água. Estes 
depósitos não podem localizar-se a menos de 10 m da Vala do Carril; 

 
 

• Os locais das intercepções da Vala do Carril e de uma vala afluente a esta, devem 
ser devidamente limpos e eliminados de qualquer obstrução que prejudique o 
escoamento natural da linha de água, após a conclusão da obra. Devem ainda ser 
garantidas condições para que após a intervenção ocorra o crescimento de 
vegetação natural na envolvente das zonas restabelecidas, em particular na vala 
afluente da Vala do Carril, que comporta actualmente vegetação no local de 
interferência com o futuro acesso. 

 
 
Na fase de exploração não se prevê a necessidade de medidas. 
 
Quer para a fase de construção, quer para a fase de exploração definiu-se um Plano de 
Monitorização que se apresenta no Capítulo VI. 
 
 



   
 

Plataforma Logística de Lisboa Norte. Acesso Rodoviário ao Nó do Carregado 
Estudo Ambiental 
Maio 2008 

171

 
 
5. QUALIDADE DO AR 

Durante a fase de construção deverão ser previstas algumas medidas de fácil 
implementação a incluir no Caderno de Encargos da Obra, e que contribuem para a 
diminuição dos impactes para a envolvente da implantação do projecto, tratando-se no 
essencial de aspectos genéricos a ter em conta para reduzir os impactes sobre as vias de 
comunicação e aglomerados habitacionais e industriais / armazenagem mais  
próximos: 
 

• Utilização de sistemas de filtragem eficientes em eventuais centrais de betão e de 
asfalto betuminoso, de modo a reduzir significativamente as emissões de 
partículas; 

 
• Limpeza de rodados das máquinas/equipamentos antes de entrarem na via 

pública, dado que ocorre ocupação lateral por habitações e indústrias, em 
particular na Rua da Estação e na Estrada do Bairro; 

 
• Nos casos em que ocorra movimentação de terras (aterro) durante o período de 

estio ou em períodos de fraca pluviosidade, deve proceder-se com alguma 
frequência ao humedecimento das áreas de aterro e caminhos de acesso não 
pavimentados de modo a evitar o levantamento de poeiras que afectam quer as 
comunidades vegetais/produções agrícolas (campos de trigo), quer as populações 
presentes na área vizinha (em especial o bairro da Antral Cipan); 

 
• Humedecimento periódico do solo e da cobertura dos veículos de transporte de 

terra, nomeadamente através de sistemas de aspersão. O humedecimento deve 
ser efectuado, pelo menos, quando se verifiquem emissões significativas de 
partículas ou se registam períodos prolongados sem precipitação e de forma 
racional, a fim de evitar a infiltração de substâncias poluentes no solo; 

 
• O transporte de materiais, como terras de empréstimo, areias e britas, deverá ser 

efectuado em camiões de caixa cobertos por uma lona. 
 

• Manutenção dos veículos pesados em boas condições, de modo a evitar casos de 
má carburação e as consequentes emissões de escape excessivas e 
desnecessárias; 

 
• Em dias ventosos e/ou chuvosos, proceder à cobertura dos camiões  

que transportam materiais que possam originar poeiras ao longo das ruas e 
estradas utilizadas para a circulação; 

 
• Interdição da queima de qualquer tipo de resíduos a céu aberto. 
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Face às características da zona que se apresenta relativamente aberta, às  
condições meteorológicas típicas e aos cuidados previstos na construção e gestão 
ambiental da obra não se justifica a necessidade do programa de monitorização 
quantitativo. A monitorização será qualitativa baseando-se em acções preventivas 
asseguradas pelo Sistema de Gestão Ambiental. 
 
Para a fase de exploração, a avaliação de impactes concluiu que os valores de tráfego 
previstos e respectivas emissões não irão alterar de forma significativa a qualidade do ar 
na envolvente, prevendo-se que sejam cumpridos os valores legais. Não se considera 
assim necessário a apresentação de medidas de minimização. 
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6. RUÍDO 

Em todas as utilizações já existentes ou previstas onde se prevejam impactes negativos 
significativos, deverá ser considerada a aplicação de medidas de minimização do ruído 
recebido de forma a criar protecção adequada. 
 
As medidas minimizadoras entendem-se como acções tendentes a evitar ou minimizar 
reacções por parte das populações ou utilizações já existentes no local em face do 
acréscimo de ruído introduzido pelo projecto, e aos resultantes impactes, quer ainda para 
corrigir ou rectificar situações de poluição sonora existentes.  
 
Para cada situação particular observada ao longo do traçado e que requeira protecção 
será indicado, seguidamente, o tipo de soluções que se preconiza como o mais indicado 
bem como os estudos que se revelem necessários.  
 
 
 
 
 
6.1 Fase de Construção 

As considerações expostas levam a recomendar um conjunto de medidas referentes  
a: 
 

• Os habitantes e utilizadores de instalações situadas dentro de uma faixa de 
proximidade de cerca de 100 m do limite do traçado da via deverão ser 
informados sobre a ocorrência das operações de construção.  

 
A informação deverá incluir o início das obras, o seu regime de funcionamento, a 
sua duração. Em particular, especificará as operações mais ruidosas, bem como o 
início e final previstos. Deverá, ainda, incluir informação sobre o projecto e seus 
objectivos; 

 
 

• As operações de construção, em especial as mais ruidosas, que se desenrolem 
na proximidade de casas de habitação deverão, tanto quanto possível, ter lugar 
no período diurno. 

 
 
 
6.2 Fase de Exploração 

No traçado em estudo e para minoração dos impactes negativos previstos recomenda-se, 
nesta fase de estudo, no entanto, sujeito a um estudo de confirmação, a ser realizado ao 
nível da fase de Projecto de Execução: 
 

• a colocação de barreira acústica ao km 0+900, lado Sul. 
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7. ECOLOGIA E PAISAGEM 

As medidas que se apresentam de seguida aplicam-se à fase de construção para onde 
se identificaram impactes: 
 

• A desmatação e limpeza do terreno devem ser efectuadas exclusivamente na 
área de intervenção do projecto, não devendo ocorrer desmatação fora desta 
área; 

 
• Tal como já previsto pelo projecto, a terra vegetal necessária à utilização nos 

arranjos paisagísticos deverá ser previamente decapada e temporariamente 
armazenada em pargas com altura não superior a 1,0 m e de largura não superior 
a 4,0 m. O topo da parga deve ser ligeiramente côncavo para permitir uma boa 
infiltração da água; 

 
• Nos casos em que ocorra movimentação de terras (aterro) durante o período de 

estio ou em períodos de fraca pluviosidade, deve proceder-se com alguma 
frequência ao humedecimento das áreas de aterro e caminhos de acesso não 
pavimentados de modo a evitar o levantamento de poeiras que afectam quer as 
comunidades vegetais/produções agrícolas quer as populações presentes na área 
vizinha; 

 
• Todos os acessos à área de obra e no interior da obra devem ser claramente 

balizados, de modo a minimizar impactes sobre os solos, vegetação adjacente, 
linhas de água e áreas agrícolas; 

 
• Implementação do Projecto de Integração Paisagística. 

 
 
Na fase de exploração não se identifica a necessidade de medidas de minimização, 
para além da manutenção em bom estado das espécies previstas no Projecto de 
Integração Paisagística. 
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8. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

Na fase de construção devem ser previstas as seguintes medidas a incluir no Caderno 
de Encargos da Obra e que contribuem para a diminuição da afectação de espaços 
condicionados, bem como da potencial interferência com as infra-estruturas identificadas 
no local: 
 

• A desmatação e a limpeza do terreno devem ser efectuadas exclusivamente na 
área de intervenção do projecto, evitando a afectação de áreas suplementares de 
RAN e REN; 

 
• O acesso à área de obra e no interior da obra devem ser claramente delimitados, 

de modo a minimizar impactes sobre estas áreas condicionadas e, de um modo 
geral, sobre os solos, a ocupação agrícola e vegetação adjacente às linhas de 
águas; 

 
• Proceder à construção dos acessos no local de intercepção do gasoduto e do 

pipeline do Solvay, de acordo com o projecto e garantindo todas as condições 
técnicas e regulamentares impostas pela legislação em vigor. 

 
 
 
Na fase de exploração não se identifica a necessidade de medidas de minimização. 
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9. MOBILIDADE 

Na fase de construção propõem-se as seguintes medidas para a minimização de 
impactes: 
 

• A velocidade de circulação dos veículos pesados de acesso à obra, que utilizam a 
Rua da estação e a Estrada do Bairro deve ser baixa, atendendo a serem vias 
com ocupação habitacional lateral e onde se inclui um jardim de infância; 

 
• Tendo em conta a funcionalidade da Estrada do Bairro deverão ser tomadas as 

necessárias medidas de planeamento, de modo a ser garantida a sua utilização 
durante a fase de construção. Assim, a intervenção sobre este acesso deverá ser 
efectuada de forma a assegurar a sua funcionalidade e circulação, por servir de 
acesso a um bairro e unidades industriais. 

 
• A partir do momento em que os acessos à PLLN entrem em funcionamento todo o 

tráfego associado à construção (transporte de inertes e materiais de construção) 
da Plataforma deverá ser direccionado para esta via, evitando a sobrecarga de 
troços mais congestionados da EN1 e da A1; 

 
 
Na fase de exploração não se identifica a necessidade de medidas de minimização. 
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10. PATRIMÓNIO 

A construção desta acessibilidade rodoviária terá que ter acompanhamento arqueológico 
permanente durante as operações que impliquem movimentações de terras pertencentes 
a zonas com o relevo original (desmatações, escavações, terraplenagens, depósitos e 
empréstimos de inertes), quer estas sejam feitas em fase de construção, quer nas fases 
preparatórias, como a instalação de estaleiros ou a abertura de caminhos de acesso à 
obra. 
 
Após a desmatação do terreno, será necessário proceder a novas prospecções 
arqueológicas sistemáticas, no solo livre de vegetação, para confirmar as observações 
constantes neste relatório e identificar eventuais vestígios arqueológicos, numa fase 
prévia à decapagem. Estes trabalhos terão de ser especialmente cuidadosos na zona 
indicada para a implantação dos sítios nº 1 e nº 2. 
 
O número de elementos da equipa de acompanhamento arqueológico deve variar 
conforme o número de frentes de obra activas e o ritmo de laboração das mesmas. 
 
Antes da obra ter início deverá ser apresentado e discutido, por todos os intervenientes, o 
Plano Geral de Acompanhamento Arqueológico, no qual irá constar a listagem e a 
respectiva localização (em planta final de obra) de todos os locais com valor patrimonial, 
constantes na Situação Actual. 
 
Da mesma forma, será importante discutir as medidas necessárias para evitar a 
destruição de sítios com valor patrimonial, bem como, os procedimentos e normas a 
cumprir durante o Acompanhamento Arqueológico. 
 
As observações realizadas pela equipa de arqueologia deverão ser registadas em Fichas 
de Acompanhamento, que têm os seguintes objectivos principais: 
 

• Registar o desenvolvimento dos trabalhos de minimização. 

• Registar todas as realidades identificadas durante o acompanhamento 
arqueológico (de carácter natural e de carácter antrópico) que fundamentam as 
decisões tomadas: o prosseguimento da obra sem necessidade de medidas de 
minimização extraordinárias ou a interrupção da mesma para proceder ao registo 
dos contextos identificados e realização de acções de minimização arqueológica, 
como por exemplo, sondagens arqueológicas de diagnóstico. 

 
Sempre que for detectado um novo local com interesse patrimonial, este deverá ser alvo 
de comunicação ao adjudicatário da obra, ao promotor do projecto e ao IGESPAR, I.P., 
pelos canais que vierem a ser combinadas em sede própria. 
 
No decorrer do Acompanhamento Arqueológico poderão ser realizados relatórios 
mensais e um relatório final, consoante a dimensão e a duração de projecto. 
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No relatório mensal deverá constar uma breve descrição e caracterização da obra em 
curso, bem como, uma síntese de todos os trabalhos arqueológicos realizados pela 
equipa naquele mês. 
 
Outro objectivo importante desse relatório será a apresentação de todas as incidências 
de carácter patrimonial identificadas ou realizadas no âmbito do Acompanhamento e a 
apresentação de medidas de minimização, no caso de surgiram novos locais com 
interesse patrimonial, a partir de elementos criteriosos e solidamente sustentados 
(avaliação do valor patrimonial do sítio e avaliação do grau de afectação do local 
identificado). 
 
Deverá ser feita a cartografia dos sectores de obra que foram alvo do Acompanhamento 
Arqueológico, tal como, a localização exacta de todas incidências patrimoniais 
identificadas (escala 1:25 000 e escala de projecto). 
 
O relatório final dos trabalhos arqueológicos corresponde à síntese de todas as tarefas. 
Assim, deverão ser apresentados os objectivos e as metodologias usadas, bem como, a 
caracterização sumária do tipo de obra, os tipos de impacte identificados e um retrato da 
paisagem original. Por fim, deverão ser caracterizadas todas as medidas de minimização 
realizadas, os locais de incidência patrimonial eventualmente identificados e descritos 
criteriosamente todos os sítios afectados pelo projecto. 
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CAPÍTULO VI – PLANO DE MONITORIZAÇÃO 
 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

Atendendo aos impactes analisados considera-se pertinente a implementação de um 
plano de monitorização ao nível dos Recursos Hídricos e do Ruído, quer para as fases de 
construção, quer de exploração e que são apresentados de seguida. 
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2. RECURSOS HÍDRICOS 

Atendendo ao Plano de Monitorização já apresentado no EIA da PLLN, para os Recursos 
Hídricos que contempla a avaliação de toda a área da Plataforma em termos de águas 
subterrâneas e a Vala do Carril ao nível das águas superficiais, o programa que aqui se 
apresenta destina-se a complementar o apresentado no que diz respeito à Vala do Carril, 
para montante da área da Plataforma Logística, abrangendo, deste modo, apenas os 
recursos hídricos superficiais 
 
 
 
 
2.1 Recursos Hídricos Superficiais – Aspectos Quantitativos 

Apresentam-se, seguidamente, as directrizes a que deverá obedecer o programa de 
monitorização relativo aos aspectos quantitativos dos recursos hídricos superficiais, que 
neste caso abrangem apenas a Vala do Carril que se localiza na área de influência do 
projecto rodoviário. 
 
 
 

 Parâmetros a Monitorizar 
 
Deverá ser monitorizada a frequência de ocorrência de inundações (registo das datas de 
ocorrência) na área do acesso rodoviário para montante da PLLN até à A1. 
 
Considera-se ocorrência de inundação sempre que a água da Vala do Carril extravase o 
respectivo leito, contido por dique e alague os terrenos adjacentes. 
 
Deve ser monitorizada também a cota atingida pelas águas nas situações de cheias. 
 
 
 

 Locais e frequência de amostragens 
 
Estando já previsto no EIA da PLLN a medição da cota do nível atingido pela água na 
Vala do Carril, na secção imediatamente a jusante do aterro da PLLN, preconiza-se 
também um ponto a montante na zona da PLLN e da linha de caminho de ferro que se 
assinala na FIG. VI. 1. 
 
Nos termos do anteriormente definido, a observação da cota atingida pelas águas deve 
ser efectuada, pelo menos uma vez por dia, sempre que ocorra inundação. 
 
Estes procedimentos de monitorização devem iniciar-se antes do início da construção e 
prolongar-se durante a fase de funcionamento do projecto. 
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 Técnicas e Métodos de Análise e equipamento adequado 
 
A medição da cota do nível de água deve ser efectuada por meio de escala apropriada 
(limnígrafo) na gama das utilizadas em estações udométricas onde se efectua registo do 
nível de água. 
 
A identificação de ocorrência de inundação poderá ser efectuada por inspecção visual, 
devendo ser anotada a data de ocorrência de cada episódio de inundação, bem como a 
sua duração (número de dias ou horas). 
 
 
 

 Relação entre os factores a monitorizar e parâmetros caracterizadores da 
construção e funcionamento do projecto 

 
A monitorização proposta visa confrontar o regime de cheias ocorrente durante as fase 
de implementação do empreendimento, em termos de frequência de ocorrência e cotas 
atingidas, com o que sucede actualmente (antes da construção do projecto) e com as 
previsões constantes dos estudos hidrológicos efectuados no âmbito do projecto do 
acesso rodoviário e da PLLN. 
 
Pretende-se que os aspectos a monitorizar permitam, no futuro, criar uma base de dados 
que possibilite realizar estudos que avaliem a posteriori o real efeito da implementação do 
projecto. 
 
 
 

 Tipo de medidas de gestão ambiental a adoptar na sequência dos resultados 
dos programas de monitorização 

 
Os resultados do programa de monitorização podem confirmar ou não a eficácia das 
medidas de minimização e das opções de projecto adoptadas, permitindo aconselhar a 
manutenção das intervenções previstas ou a sua modificação ou complementaridade 
com novas intervenções que se possam vir a equacionar como necessárias. 
 
Estas novas intervenções podem incluir ampliação/reforço de diques, criação de leitos de 
cheia (criação de golenas) e limpeza e reperfilamento de linhas de água. 
 
 
 

 Periodicidade dos relatórios de monitorização 
 
Deve ser efectuado um relatório dos resultados obtidos no final de cada ano hidrológico. 
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2.2 Qualidade das águas superficiais 

O objectivo principal desta monitorização é a obtenção de dados que permitam identificar 
alterações na qualidade das águas superficiais decorrentes da construção e 
funcionamento do acesso rodoviário à PLLN. 
 
A partir desse objectivo, deverão ser cumpridos os seguintes propósitos: 
 

• Verificar o cumprimento da legislação nacional sobre a qualidade da água; 

• Verificar a eficácia das medidas de minimização propostas; 

• Analisar a necessidade de adoptar novas medidas de minimização dos impactes 
verificados na qualidade da água; 

• Contribuir para a melhoria dos procedimentos de gestão ambiental. 

 
 
 

 Locais de Amostragem 
 
Propõe-se a amostragem na Vala do Carril, adjacente à qual se desenvolvem os 
acessos. Estando já prevista a sua monitorização a montante e jusante do local da 
Plataforma no âmbito da PLLN, complementa-se agora a sua amostragem mais para 
montante e na área de influência dos acessos rodoviários. 
 
Na FIG. VI. 1 identifica-se a localização do local de amostragem.  
 
 
 

 Parâmetros a monitorizar 
 
Os parâmetros a monitorizar são os seguintes: 
 

− pH;  
− Temperatura;  
− Oxigénio dissolvido;  
− Salinidade;  
− Condutividade; 
− Hidrocarbonetos Totais;  
− Óleos e Gorduras;  
− Sólidos Suspensos Totais;  
− Metais pesados (Zn, Cu, Pb e Cd),  
− CBO5,  
− CQO,  
− Coliformes fecais e coliformes totais. 
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 Frequência de amostragem 
 
A amostragem deverá ser realizada semestralmente incluindo a realização de uma 
campanha imediatamente antes do início das obras. 
 
 
 

 Técnicas, métodos de análise e equipamentos necessários 
 
No Quadro VI. 1 apresentam-se as técnicas de análise por parâmetro. 
 
 

Quadro VI. 1 – Técnicas de Análise por Parâmetro 

 
 
 
Os resultados obtidos deverão ser analisados tendo em consideração os objectivos 
ambientais de qualidade mínima (Anexo XXI) e as normas de utilização da água para 
rega (Anexo XVI) do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. 
 
 

 Relação entre Factores Ambientais e os Parâmetros caracterizadores do 
projecto 

 
A fase de construção implicará a realização de actividades que poderão ser 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. 
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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. 
 
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. 
 
Na fase de exploração o objectivo da monitorização é garantir que as águas de 
escorrência da plataforma da estrada cumprem com a legislação em vigor (DL nº 236/98 
de 1 de Agosto). No caso de se verificar que as águas de escorrência da plataforma da 
estrada não cumprem os limites definidos nos Anexos XXI (qualidade mínima para as 
águas superficiais) e XVI (qualidade das águas destinadas a rega), serão adoptadas as 
acções entendidas úteis e que se referem no ponto seguinte. 
 
 
 

 Medidas de Gestão Ambiental a adoptar na sequência dos resultados da 
monitorização 

 
As medidas de gestão ambiental a adoptar, serão ajustadas consoante a sua 
necessidade e conformidade com os resultados das campanhas de amostragem 
realizadas. 
 
Caso os resultados sejam indicativos de violação dos padrões de qualidade da água, 
numa primeira fase será definida uma reprogramação das campanhas que poderá 
envolver uma maior frequência de amostragem, ou outros pontos, para eventual despiste 
da situação verificada, sendo que posteriormente serão adoptadas medidas adequadas 
caso se confirme a contaminação, devendo ser avaliada a situação/cenário específico. 
 
Entre as várias soluções que poderão ser equacionadas face à análise dos resultados 
obtidos, poderá ser eventualmente preconizado, a implantação de dispositivos de 
retenção de poluentes águas de escorrência da plataforma da estrada: 
 
 

 Periodicidade dos relatórios de monitorização 
 
O relatório de monitorização, o qual deve obedecer ao disposto no Anexo V da Portaria 
n.º 330/2001 de 2 de Abril e possuir uma periodicidade anual, deve ser enviado para a 
autoridade de AIA até ao final do primeiro trimestre do ano seguinte ao que se reporta, 
compilando os resultados das várias campanhas de amostragem efectuadas durante 
esse mesmo ano. 
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 Critérios para revisão do Programa de Monitorização 
 
Após os dois primeiros anos de exploração e no caso de se verificar que os valores de qualidade 
da água se mantêm aceitáveis e estáveis, deverá ser reduzida a frequência das amostragens. 
 
Se pelo contrário, e tal como referido anteriormente, se verificarem situações de incumprimento, 
deverá igualmente ser revisto o programa de monitorização, quer pelo aumento de frequência das 
campanhas, quer pela monitorização de outros locais com vista a despistar-se eventuais outras 
origens de contaminação. 
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3. RUÍDO 

A sensibilidade ao ruído das zonas envolventes do traçado do novo Acesso Rodoviário à 
Plataforma Logística de Lisboa Norte (PLLN) requer o acompanhamento e fiscalização no 
que concerne ao ruído emitido pela circulação rodoviária. 
 
Os locais a monitorizar situam-se na envolvente da via mais especificamente junto das 
zonas de atravessamento com sensibilidade ao ruído.  
 
Com o programa de monitorização de ruído, na fase de exploração, pretende-se 
assegurar a recolha de informação que permita avaliar os principais impactes ambientais 
efectivamente gerados pela circulação rodoviária.  
 
Pretende-se ainda, possibilitar a identificação atempada de eventuais situações que 
possam conduzir à necessidade de adoptar medidas adicionais de minimização de ruído 
e avaliar o benefício da adopção das medidas de minimização de ruído, bem como a 
manutenção da sua eficácia. 
 
 
 

 Locais de amostragem 
 
As medições acústicas deverão ter lugar na envolvente do traçado, mais especificamente 
junto dos locais identificados com sensibilidade ao ruído e nas zonas onde são 
recomendadas as medidas de minimização do ruído. 
 
Os locais a monitorizar indicam-se seguidamente: 
 

• km 0+800, lado Norte; 

• km 0+850 lado Norte; 

• km 0+900, lado Sul. 

 
 
As zonas de avaliação que deverão ser alvo de monitorização acústica são as 
identificadas na análise preliminar de impactes no ruído ambiente do presente 
documento, nomeadamente na proximidade dos receptores considerados. 
 
Poderão, ainda, ser contemplados locais adicionais de monitorização do ruído, 
nomeadamente junto a habitações de reclamantes. 
 
 

 Parâmetros a monitorizar 
 
As acções de monitorização a desenvolver consistirão na medição periódica dos níveis 
sonoros do ruído ambiente, junto aos receptores com interesse, nos períodos de 
referência estabelecidos regulamentarmente (Período diurno, das 7h às 20h; Período do 
entardecer, das 20h às 23h; Período nocturno, das 23h às 7h). 
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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 nº9/07, de 17 de Janeiro, com Declaração de Rectificação nº18/07, de 16 de 
Abril. 
 
As amostragens a efectuar devem permitir obter um valor representativo de avaliação 
acústica correspondente à situação a caracterizar, ou seja, no mínimo uma duração 
média de 30 minutos, em função da flutuação rodoviária ou até ocorrer a estabilização do 
parâmetro de avaliação num sonómetro integrados. 
 
Durante as medições dos níveis sonoros devem também ser registados, além do tráfego 
e da velocidade média de circulação dos veículos pesados e ligeiros, os parâmetros 
meteorológicos com influência na propagação do ruído, designadamente a direcção e a 
velocidade do vento, temperatura e a humidade do ar. 
 
 
 

 Periodicidade das campanhas de monitorização 
 
Recomenda-se a realização de uma campanha de medições acústicas no 1.º ano e no 2º 
ano de exploração do acesso. 
 
Caso os valores se mantenham dentro dos limites legislado, nos anos seguintes, 
recomenda-se uma campanha de 5 em 5 anos e sempre que se verifiquem alterações do 
volume, características e velocidade de tráfego. 
 
 
 

 Técnicas, métodos de análise e equipamentos necessários 
 
Os trabalhos de monitorização do ruído deverão ser executados por uma equipa de 
técnicos capacitados e experientes nestes trabalhos.  
 
Os equipamentos de medição acústica deverão ser de modelo(s) homologado(s) pelo 
Instituto Português de Qualidade e calibrados pelo Laboratório Primário de Metrologia 
Acústica. 
 
As medições acústicas deverão ser acompanhadas de contagens de tráfego, com 
contabilização de densidades de veículos ligeiros e pesados e estimativas de velocidades 
médias de circulação. 
 
Os critérios de análise serão os constantes da legislação nacional em vigor, 
nomeadamente no Regulamento Geral do Ruído (Decreto-Lei nº 9/07, de 17 de Janeiro). 
Afastamentos significativos para valores superiores face aos valores previstos deverão 
despoletar a implementação de medidas de minimização do ruído. As medidas de 
minimização poderão constituir-se em barreiras acústicas. 
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 Critérios de análise 
 
Os critérios de análise serão os constantes da legislação nacional em vigor, 
nomeadamente no Regulamento Geral do Ruído (Decreto-Lei nº 9/07, de 17 de Janeiro). 
 
Afastamentos significativos dos índices de ruído ambiente para valores superiores face 
aos valores previstos deverão despoletar a implementação de medidas de minimização 
de ruído.  
 
 
 

 Relatórios de Monitorização 
 
Os Relatórios de Monitorização seguirão a estrutura recomendada na Portaria  
n.º 330/01, de 2 de Abril. Neles deverá constar, pelo menos: 
 

(i) a identificação dos locais de monitorização,  

(ii) a identificação dos equipamentos de medição utilizados,  

(iii) a descrição das técnicas e metodologias adoptadas, 

(iv) os períodos de avaliação, 

(v) as fontes de ruído presentes, 

(vi) as condições meteorológicas verificadas. 

 
 
Os Relatórios de Monitorização deverão apresentar os resultados, a sua análise e 
conclusões.  
 
Estes Relatórios deverão, ainda, apresentar uma análise de tendências relativas ao 
ambiente acústico nos locais monitorizados. Deverá ser apresentada uma análise e 
interpretação das tendências encontradas. 
 
 
 

 Medidas de Gestão Ambiental a adoptar na sequêcnia dos resultados da 
monitorização 

 
Se forem encontrados níveis sonoros em excesso dos valores subjacentes aos critérios 
legais, deverá o Relatório determinar a necessidade de adopção de medidas de 
minimização adicionais, as quais serão dimensionadas em sede de projecto específico. 
Tais medidas poderão passar pela adopção de barreiras acústicas ou outras medidas 
possíveis na fonte ou receptor. 
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 Periodicidade dos relatórios de monitorização 
 
Os relatórios de monitorização terão uma periodicidade anual, o qual será entregue até 
ao final do primeiro trimestre do ano seguinte ao que se reporta.  
 
No Relatório de Monitorização Acústica constará, para além dos resultados, sua análise e 
conclusões, (i) a identificação dos locais de monitorização, (ii) a identificação dos 
equipamentos de medição acústica utilizados, (iii) os períodos de avaliação e (iv) as 
fontes de ruído presentes. 
 
 
 

 Critérios para a revisão do Programa de Monitorização 
 
Após os dois primeiros anos de exploração e no caso de se verificar que os valores de 
ruído cumprem com os valores legislados, deverá ser reduzida a frequência de 
amostragem, para uma campanha de 5 em 5 anos e sempre que se verifiquem 
alterações do volume, características e velocidade do tráfego. 
 
Caso se verifiquem incumprimentos que impliquem a adopção de medidas, deverá pelo 
contrário, ser revisto o programa de monitorização adoptando uma frequência mais 
reduzida até que se verifique a estabilização dos valores para cumprimento da legislação. 
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FIG. VI. 1 – Localização dos Pontos para Monitorização dos Recursos Hídricos Superficiais 

e Ruído 
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CAPÍTULO VII – CONCLUSÕES 
 
 
 
O Acesso Rodoviário à Plataforma Logística de Lisboa Norte (PLLN) apresentado no 
presente Estudo correspondem à concretização de uma condicionante da DIA que 
aprovou a implantação desta infra-estrutura logística, localizando o seu acesso 
rodoviário, a partir da sua área Norte e com ligação ao Nó do Carregado da A1. 
 
Esta nova localização do seu acesso rodoviário e, tal como solicitado pela Autoridade de 
AIA da PLLN (CCDR-LVT), executa-se a partir da área Norte da Plataforma, ligando-se 
de forma directa ao Nó do Carregado da A1, onde estabelece um novo nó na 
continuidade do Nó A1 / A10.  
 
Simultaneamente estão também asseguradas as ligações com as estradas locais, 
nomeadamente, com as vias interferidas. 
 
Da análise efectuada, conclui-se que os impactes negativos identificados pela 
implementação deste projecto são pouco significativos e minimizáveis, e geralmente 
associados à fase de construção, em intervenções consideradas comuns para este tipo 
de projecto, pelo que se considera que a sua concretização não se enquadra no nº13 do 
Anexo II do Decreto-Lei nº 69/00, de 3 de Maio, com as alterações introduzidas pelo 
Decreto-Lei nº 197/05, de 8 de Novembro.  
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ANEXO 1 
DECLARAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL (DIA) DA 

PLATAFORMA LOGÍSTICA DE LISBOA NORTE (PLLN) E 
OFÍCIO DA AUTORIDADE DE AIA (CCDRLVT) RELATIVA À 

APROVAÇÃO DA NOVA LOCALIZAÇÃO DO ACESSO 
RODOVIÁRIO À PLLN 
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ANEXO 2 
ELEMENTOS DE PROJECTO 
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ANEXO 3 
AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO AR NA FASE DE 

EXPLORAÇÃO 
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ANEXO 4 
AVALIAÇÃO DO RUÍDO 
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ANEXO 4.1 
LOCALIZAÇÃO DOS PONTOS DE MEDIÇÃO DO RUÍDO 

 





   
 

Plataforma Logística de Lisboa Norte. Acesso Rodoviário ao Nó do Carregado 
Estudo Ambiental Anexo 4.2 
Maio 2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 4.2 
MAPAS DE RUÍDO 
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ANEXO 5 
PATRIMÓNIO 

 
 





   
 

Plataforma Logística de Lisboa Norte. Acesso Rodoviário ao Nó do Carregado 
Estudo Ambiental Anexo 5.1 
Maio 2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 5.1 
CARTA DE AUTORIZAÇÃO DOS TRABALHOS PELO IGESPAR 
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ANEXO 5.2 
FICHA DE SÍTIO 
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ANEXO 5.3 
CARTOGRAFIA DOS SÍTIOS 
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ANEXO 6 
RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS N.º 13/07 

RELATIVA À SUSPENSÃO DO PROTAML E  
PDM DE VILA FRANCA XIRA NA ÁREA DE INFLUÊNCIA DA 

PLLN 
 
 
 
 


