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1. INTRODUÇÃO 

O presente documento constitui o parecer final do procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) do Lote D do 
Troço Lisboa/Alenquer (Ota) da Ligação Ferroviária de Alta Velocidade Lisboa/Porto, em fase de Estudo Prévio, e 
é emitido ao abrigo do n.º 1 do artigo 16º do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, alterado e republicado pelo Decreto-Lei 
n.º 197/2005, de 8 de Novembro. 
 
Tratando-se da construção de vias para o tráfego ferroviário de longo curso, a aprovação do projecto em causa tem 
enquadramento no regime jurídico de AIA, designadamente na alínea a) do ponto 7, do Anexo I do Decreto-Lei acima 
referido. 
 
O proponente do projecto é a empresa RAVE - Rede Ferroviária de Alta Velocidade, criada pelo Decreto-Lei n.º 323-H/2000, 
de 19 de Dezembro. A entidade competente para autorizar o projecto é a REFER, EP - Rede Ferroviária Nacional. A 
Autoridade de AIA é a Agência Portuguesa do Ambiente (APA). 
 
O procedimento de AIA teve início, no Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território e Desenvolvimento Regional 
(MAOTDR), com a entrega na Agência Portuguesa de Ambiente (APA), do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do projecto em 
análise, acompanhado do respectivo Estudo Prévio. 
 
A APA nomeou, através do Ofício Circular N.º 9359 de 2008.07.04, a respectiva Comissão de Avaliação (CA), constituída por 
representantes da APA (entidade que preside), do Instituto da Água (INAG, I.P.), do Instituto de Gestão do Património 
Arquitectónico e Arqueológico (IGESPAR, I.P.), da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do 
Tejo (CCDRLVT), da Direcção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale do Tejo (DRAPLVT), do Instituto Nacional e 
Engenharia, Tecnologia e Inovação I.P. (INETI) e da Secretaria de Estado dos Transportes (SET).  
 
Posteriormente, ao abrigo do Of.Circ.10570 de 2008.07.28. a constituição da CA foi reforçada com a nomeação de um técnico 
especialista para assegurar a avaliação do EIA relativamente à Paisagem, bem como a nomeação do Laboratório de 
Engenharia Civil, I.P. (LNEC) para assegurar a avaliação do EIA no que se refere às Vibrações e Riscos Ambientais.  
 
A CA é constituída pelos representantes a seguir indicados, nomeados pelas entidades atrás referidas, indicando-se também 
as áreas respectivas de intervenção: 
 

• APA/GAIA- Eng.ª Paula Nunes da Silva (Presidente) 
• APA/GAIA – Eng.º Augusto Serrano (Consulta Pública) 
• INAG.IP – Eng.ª Ana Telhado (Recursos Hídricos e Qualidade da Água) 
• IGESPAR.IP – Dr.ª Maria Ramalho (Património) 
• CCDRLVT - Dr.ª Isabel Marques (Ordenamento do Território, Uso do Solo, Sócio-economia, Aspectos 

Ecológicos e Qualidade do Ar) 
• APA/DAR- Eng.ª Maria João Palma (Ruído) 
• APA/GAIA - Arqta. Paisag. Cristina Russo (Paisagem) 
• DRAPLVT – Dr.ª Maria João Saccás (Solos) 
• INETI – Dr.ª Susana Machado (Geologia) 
• LNEC – Dr.ª Celeste Jorge (Vibrações e Riscos Ambientais) 
• SET – Eng.º Filipe Moura (Transportes e acessibilidades) 

 
O EIA, objecto da presente análise, é constituído pelos seguintes documentos: 
 

• Resumo Não Técnico (Outubro 2008) 
• Relatório Síntese (Maio 2008) 
• Anexos Técnicos (Maio 2008) 
• Peças Desenhadas (Maio 2008) 
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• Elementos Adicionais (Setembro 2008) 
• Elementos Adicionais (2) (Outubro 2008) 
• Elementos Adicionais (3) (Dezembro 2008) 

 
Relativamente ao Estudo Prévio, foram disponibilizados com o EIA os seguintes elementos: 
 

Volume 1 – Memória Geral  (Maio 2008) 
Volume 3 – Geologia e Geotecnia (Abril 2008) 
Volume 4 – Traçado de Vias e Superstrutura (Abril 2008) 
Volume 5 - Terraplenagem e drenagem (Abril 2008) 
Volume 6 – Restabelecimentos e Caminhos Paralelos (Abril 2008) 
Volume 7 – Obras de Arte Correntes: Passagens Superiores e inferiores (Abril 2008) 
Volume 8 – Obras de arte: pontes e viadutos (Abril 2008) 
Volume 9 – Obras de Arte Especiais: Túneis (Abril 2008) 
Volume 12 – Obras Acessórias: Serviços Afectados (Abril 2008) 

 
 
 

2. ÂMBITO E CONDICIONANTES DA AVALIAÇÃO  

O Troço Lisboa-Alenquer (Ota) corresponde ao Lote D da Ligação Ferroviária de Alta Velocidade entre Lisboa e o Porto. O 
Estudo Prévio do lote referido e o respectivo EIA, objecto da presente apreciação, resultam do desenvolvimento de um 
conjunto de estudos relativos à Alta Velocidade e em particular à Ligação Ferroviária de Alta Velocidade entre Lisboa e o 
Porto, alguns de índole ambiental (mas sem que tenham sido objecto de análise por parte do MAOTDR) e também de 
decisões políticas que foram tomadas, como sejam as relativas à localização das estações dessa Ligação ou à localização do 
Novo Aeroporto de Lisboa (NAL) e que se repercutiram em opções estruturantes, nomeadamente em termos dos corredores 
desenvolvidos no âmbito dos Estudo Prévios dos diferentes lotes que compõem a referida Ligação Lisboa/Porto.  
 
Não obstante as referências efectuadas no EIA relativamente à Ligação Ferroviária de Alta Velocidade entre Lisboa e o Porto, 
a presente apreciação incide exclusivamente sobre o Troço Lisboa/Alenquer (Ota), não estando em avaliação a Linha Lisboa-
Porto, enquanto projecto global, nem as opções que levaram à definição dos corredores que vieram a ser desenvolvidos para 
o Lote D, restringindo-se a apreciação à análise dos traçados desenvolvidos em Estudo Prévio e sujeitos a AIA. 
 
Importa também salientar que, não obstante o projecto ser sujeito a AIA em fase de Estudo Prévio, dados os fortes 
constrangimentos técnicos a que as características de traçado de um projecto de alta velocidade estão sujeitas, quer em 
planta, quer em termos de perfil longitudinal, não se estão a analisar corredores, como é usual para projectos de infra-
estruturas lineares, mas sim, traçados, constituídos por eixos compatíveis com as características necessárias à circulação de 
comboios desta natureza. 
 
Acresce que a existência de constrangimentos técnicos tão rigorosos limita a possibilidade da CA analisar traçados que, 
apesar de se situarem no corredor estudado no EIA, não sejam os considerados no Estudo Prévio, dado desconhecer se os 
mesmos serão compatíveis com as características exigidas, não estando, assim, em condições de analisar alterações de 
projecto, nomeadamente as que impliquem alterações em planta ou de rasante, sugeridas no decurso da consulta pública. 
 
Refira-se também que o facto da Ligação Lisboa/Porto ser apresentada para avaliação de forma fraccionada, sendo sujeitos a 
procedimento de AIA lotes individualizados, condiciona a avaliação dos impactes relacionados com os lotes adjacentes, num 
contexto de avaliação de impactes cumulativos. Importa, assim, referir que o fraccionamento de projectos é indesejável em 
AIA por dificultar, ou mesmo impedir, a análise de soluções integradas. Acresce que em situação de fraccionamento de 
projectos não é irrelevante a selecção dos pontos inicial e final de cada lote, nem a ordem sequencial pela qual os mesmos 
são sujeitos a AIA.  
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Neste âmbito, refira-se que a área situada a Norte do final do lote D será, ao nível dos recursos hídricos superficiais, um dos 
locais mais sensíveis da Linha de Alta Velocidade (LAV), porquanto aí ocorrem inúmeras linhas de água a que se associam as 
respectivas áreas inundáveis (rio Grande da Pipa/Ota/Alenquer) desconhecendo-se os impactes cumulativos da interferência 
com estas áreas. Face à ocupação do solo existente em toda esta área, a que se acrescem diversas condicionantes e 
restrições, a travessia desta zona será sempre difícil de se efectuar daí que a partição do troço, neste local, resulte prejudicial 
para uma adequada avaliação de impactes. 
 
Uma vez que a justificação do Lote D, apresentada no EIA, reporta-se à totalidade do projecto da LAV, que se encontra 
fundamentada a um nível europeu/nacional, e uma vez que os principais impactes positivos do Lote em análise serão 
resultantes dos benefícios associados à exploração de toda a rede nacional de alta velocidade, em particular, da ligação 
Lisboa/Porto, enquanto que os impactes negativos do projecto serão sentidos localmente, importa, por último, salientar que, 
no âmbito do presente procedimento de AIA, não se poderá proceder à ponderação da justificação e dos benefícios do 
projecto versus os impactes negativos que decorrem do mesmo. 
 
Por último, importa também salientar que, apesar da CA integrar as valências técnicas para a apreciação dos impactes do 
projecto na Paisagem, verificou-se que não foi possível a elaboração do parecer respectivo em tempo útil que permitisse a 
sua integração no parecer da CA. Assim, o presente parecer não inclui a avaliação dos impactes do projecto na Paisagem, o 
que constitui uma limitação da presente apreciação. 
 
 

 

3. PROCEDIMENTOS PARA A AVALIAÇÃO  

Início do Procedimento de AIA: 20 de Junho de 2008 (dia seguinte à recepção do EIA e do Estudo Prévio na APA); 
 
Nomeação da Comissão de Avaliação (CA) pela Autoridade de AIA, tendo a respectiva notificação sido efectuada através dos 
ofícios da APA N.º 9359 de 2008.07.04 e 10570 de 2008.07.28; 
 
Análise do EIA de forma a avaliar a sua conformidade, tendo em consideração as disposições do Artigo 13.º do Decreto-Lei 
n.º 69/2000, de 3 de Maio, na sua actual redacção, e do Anexo II da Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril. 
Em resultado da apreciação efectuada para efeitos de conformidade do EIA, a CA solicitou, ao abrigo do n.º 4 do artigo 13.º 
do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, informação complementar no âmbito dos seguintes factores ambientais: Geologia, 
Recursos Minerais, Recursos Hídricos, Qualidade do Ar, Ruído, Sócio-economia, Ordenamento do Território, Paisagem, 
Património. Foi ainda solicitada a reformulação do Resumo Não Técnico (RNT). O pedido de elementos implicou a suspensão 
do prazo até ao dia 18 de Setembro de 2008, data em que foi recepcionada a informação complementar solicitada, a qual foi 
apresentada na forma de Aditamento ao EIA, datado de Setembro de 2008 e intitulado Elementos Adicionais. Tendo a CA 
considerado que a reformulação do RNT, datada de Setembro de 2008 não estava, ainda, em condições para servir de 
suporte à Consulta Pública, foi solicitada nova correcção do RNT, o qual veio a ser aprovado na sua versão datada de 
Outubro de 2008. 
 
A Declaração de Conformidade do EIA foi emitida a 8.10.2008 
 
Solicitação, no decurso da avaliação, de esclarecimentos adicionais. O pedido em causa foi efectuado sem suspensão do 
prazo, ao abrigo do artigo 5º do Decreto-Lei nº 69/2000, de 3 de Maio, com a redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 
197/2005, de 8 de Novembro e versaram as seguintes temáticas: Sócio-economia, Ordenamento do Território, Recursos 
Minerais, Património, Riscos Ambientais e Vibrações. A resposta ao pedido de esclarecimentos foi consubstanciada no 
documento Elementos Adicionais (2), datado de Outubro de 2008.  
 
A 14 de Novembro de 2008, foi também realizada uma reunião na APA, entre técnicos do LNEC e os consultores da RAVE 
para esclarecimentos relativos à metodologia utilizada na caracterização da situação de referência relativamente às vibrações 
e ainda esclarecimentos relativos a Riscos Ambientais. No âmbito dos Riscos Ambientais foi efectuado novo pedido de 
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elementos, designadamente foi solicitada a elaboração de uma carta de susceptibilidade ao dano em caso de acidente, que 
deu origem ao documento Elementos Adicionais (3), datado de Dezembro de 2008.  
 
Solicitação de parecer a entidades externas à CA, designadamente as seguintes: Autoridade Florestal Nacional (AFN), 
Direcção Geral de Geologia e Energia (DGGE), Direcção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR), Instituto de 
Meteorologia (IM) e Direcção Regional de Cultura de Lisboa e Vale do Tejo (DRCLVT). Os pareceres recebidos neste âmbito 
(AFN, DGEG, DGADR,IM) encontram-se no Anexo II. Refira-se que a DGADR enviou em anexo ao seu parecer o parecer da 
Associação de Beneficiários de Loures. Não foi recebido o parecer da DRCLVT. 
 
Realização de Consulta Pública que decorreu num período de 38 dias úteis, desde o dia 20 Outubro a 12 Dezembro 2008. A 
síntese dos resultados da Consulta Pública e respectiva análise consta do ponto 7 do parecer da CA e foi efectuada tendo por 
base o Relatório da Consulta Pública elaborado pela Autoridade de AIA. 
 
Realização de uma visita técnica de reconhecimento dos locais de implantação do projecto, que decorreu no dia 22 de 
Outubro e que contou com a participação de representantes da CA, do proponente e seus consultores. 
 
Realização de reuniões e sessões de trabalho da CA nas seguintes datas: 25 de Julho de 2008 (avaliação da Conformidade); 
2 de Outubro de 2008 (Análise dos elementos adicionais); 6 de Janeiro, 13 de Janeiro, 20 de Janeiro e 28 Janeiro de 2009 
(sessões de trabalho); 11 de Fevereiro (decisão final). 
 
Elaboração de Parecer final da CA e que se consubstancia no presente parecer, o qual integra os diferentes contributos 
recolhidos no âmbito do procedimento de AIA N.º 1935. 

 
 
 

4. PROJECTO 

4.1 ENQUADRAMENTO LEGAL 

Em termos gerais há a salientar a Lei de Bases do Sistema de Transportes Terrestres, Lei n.º 10/90, de 17 de Março, e em 
particular o seu artigo 10º, segundo o qual a rede ferroviária nacional é constituída pela rede principal e a rede 
complementar, sendo a primeira composta pelas linhas vocacionadas para a prestação de serviços de transportes de 
passageiros nacionais e internacionais, de longo curso, grande velocidade e elevada qualidade.  
 
Especificamente no que se refere à alta velocidade, há a salientar: 
 

• O Decreto-Lei n.º 93/2000, de 23 de Maio, que transpõe para a ordem jurídica nacional a Directiva 96/48/CE, e institui 
o regime jurídico da realização da interoperabilidade do sistema ferroviário transeuropeu de alta velocidade no 
território nacional. O Decreto-Lei n.º 152/2003, de 11 de Julho, posteriormente, introduziu alterações ao diploma atrás 
referido. 

 
• O Decreto-Lei n.º 323-H/2000, de 19 de Dezembro, que cria a RAVE – Rede Ferroviária de Alta Velocidade, S.A com a 

missão de desenvolvimento e coordenação dos trabalhos e estudos necessários para a concretização da instalação de 
uma rede ferroviária de alta velocidade em Portugal Continental e da sua ligação com a rede espanhola de igual 
natureza. 

 
• A Resolução de Conselho de Ministros n.º 83/2004, de 26 de Julho, que define os princípios de enquadramento da 

rede ferroviária de alta velocidade e aprovou o desenvolvimento das infra-estruturas que integram a referida rede. No 
que diz respeito à Linha Lisboa-Porto, esta RCM definiu-a "como linha especialmente construída para a alta velocidade, 
com estações intermédias em Leiria, Coimbra e Aveiro" (alínea c), n.º 2 da RCM). 
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• O Decreto N.º 7/2008 de 27 de Março que estabelece medidas preventivas no eixo Lisboa-Porto. 
 

• A Resolução de Conselho de Ministros N.º 12/ 2009, de 27 de Janeiro que estabelece medidas preventivas 
abrangendo os troços Vila Franca de Xira -Alenquer e Pombal -Oliveira do Bairro. 

 

4.2 ANTECEDENTES 

O projecto em avaliação - Troço Lisboa-Alenquer (Ota) - encontra-se integrado na Ligação Ferroviária de Alta Velocidade 
entre Lisboa e Porto, a qual foi dividida em cinco lotes (A, B, C1, D e E). O Lote C1, entre Alenquer (Ota) e Pombal, já foi 
submetido a AIA em 2007, tendo sido emitida uma DIA favorável condicionada em Dezembro de 2007. 
 

O Troço Lisboa-Alenquer (Ota) corresponde ao Lote D da referida Ligação Lisboa/Porto e encontra-se em fase de Estudo 
Prévio, cujo desenvolvimento, à escala 1:5.000, tem por base um conjunto de estudos e aprofundamentos cujos 
antecedentes remontam ao final da década de 80 quando foram realizados os primeiros estudos da ligação ferroviária de Alta 
Velocidade.  
  
No que se refere aos estudos específicos efectuados para o lote em questão e tendo por base o descrito no EIA, realçam-se 
os aspectos a seguir referidos. 
 
O Estudo Prévio objecto da presente apreciação foi antecedido de um “Estudo de Viabilidade Técnica da Linha Lisboa-Porto” 
(EVT), elaborado entre 2002 e 2004, onde se procedeu, numa 1ª fase, a uma avaliação técnica, económica e ambiental das 
diversas alternativas de traçado, para a velocidade máxima de 300 e 250 km/h e tráfego exclusivo de passageiros e, numa 2ª 
fase, a análise do custo adicional para tráfego misto (passageiros e mercadorias) e ao aprofundamento das soluções de 
localização e implantação das estações. Este EVT articulava-se a Sul, em Alverca do Ribatejo, com o "Estudo de Localização 
da Nova Estação de Lisboa" (elaborado em 2003), no âmbito do qual foram analisados os traçados desde a estação de Lisboa 
até Alverca, também para uma velocidade de 300 km/h e tráfego de passageiros. 
 
No âmbito da elaboração do Estudo Prévio foi elaborada uma Nota Técnica de Corredores que teve como objectivo a análise 
e validação dos corredores dos EVT, entre Lisboa e a Ota, que teve em conta a informação obtida junto de entidades oficiais 
no que se refere às principais condicionantes ambientais a ter em conta, a par de informação obtida nos levantamentos de 
campo. 

 

No desenvolvimento dos traçados e alternativas houve que compatibilizar e integrar todo um vasto conjunto de 
condicionantes relacionadas com o seguinte: 
 

• A densa ocupação urbana que ocorre na região de Lisboa e a Norte desta; 
 

• A densidade de vias de comunicação e que ocuparam já os locais de maior facilidade de implantação ao longo da zona 
ribeirinha do Tejo; 

 
• A existência de uma orografia acidentada, para Poente da faixa ribeirinha, composta por amplos vales que se intercalam 

com zonas de maior movimentação do relevo, de que se destaca a zona do rio Trancão com o vale associado à sua 
ampla bacia hidrográfica e delimitado por zonas de relevo mais elevado e movimentado, quer a Sul quer a Norte. 
Depois, em direcção ao Carregado, a ocorrência de uma extensa baixa aluvionar; 

 
• A existência de uma densa rede de infra-estruturas de abastecimento de água, electricidade e gás, de grande dimensão 

e importância estratégica para o abastecimento da região de Lisboa, com percursos aéreos e subterrâneos; 
 

• A existência de importantes e extensas áreas de extracção de inertes, com condicionamentos legais territoriais 
associados. 
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Segundo o EIA, a existência de extensas áreas condicionadas restringiu o desenvolvimento de alternativas em grande parte 
do percurso entre Lisboa e a Ota verificando-se, no essencial, a existência de um corredor único para a saída de Lisboa, com 
desenvolvimento em túnel, seguido de corredores alternativos na passagem do amplo vale do rio Trancão (posicionados mais 
a Poente ou, mais a Nascente, no vale) e que convergiam depois, na zona de Alhandra, num corredor único até à zona de 
Castanheira do Ribatejo. No atravessamento da baixa aluvionar do Carregado voltavam a surgir corredores alternativos com 
um posicionamento, geral, bastante a Poente da auto-estrada A1. 
 
Após o levantamento pormenorizado de condicionantes na zona, introduziram-se, ainda um conjunto de alterações que 
conduziram aos corredores agora em avaliação, destacando-se: 
 
• Definição do corredor de saída de Lisboa em função da localização da Estação de Lisboa, na Gare do Oriente, utilizando 

numa primeira parte o corredor da Linha do Norte e depois o seu percurso praticamente sempre em túnel, para o 
atravessamento de toda a densa zona urbana que se encontra para Norte da saída de Lisboa; 

• Travessia do vale do rio Trancão, com duas alternativas, tendo o corredor Poente se aproximado mais de Nascente, 
para o limite do vale; 

• Ajustamentos no trecho a Norte do vale do rio Trancão em função de condicionamentos ligados à exploração de 
recursos minerais, tendo, nomeadamente, sido necessário desviar o traçado do EVT antes da zona de Alhandra, muito 
mais para Poente, evitando qualquer afectação sobre a pedreira da CIMPOR e a minimização da extensa área de reserva 
que esta dispõe para a sua exploração, dificultaram o desenvolvimento de alternativas, resultando um corredor único 
com posicionamento mais a Poente até à zona da Castanheira do Ribatejo;  

• Na baixa do Carregado e para Norte desta até à Ota desenvolveram-se corredores que se aproximaram o mais possível 
da A1 ou a Nascente desta, ligando a zona da Ota em função das evoluções que também ocorreram com a localização 
do aeroporto então previsto para este local e do seu layout.  

 
O trecho na zona do Carregado, associado ao aeroporto, veio, no entanto, depois a ser individualizado como um lote próprio, 
designado à data Lote Ota. O referido Lote veio posteriormente a denominar-se “Ligação entre o Lote D e o Lote C1 da 
Ligação Ferroviária de Alta Velocidade entre Lisboa e Porto” e encontra-se actualmente em avaliação, correspondendo ao 
Procedimento de AIA N.º 1966. 
 
 
4.3 OBJECTIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO PROJECTO 

O projecto vem justificado no EIA enquanto parte integrante da ligação Ferroviária de Alta Velocidade entre Lisboa e o Porto, 
a qual pretende dotar o principal eixo económico e de maior densidade habitacional do país, de uma acessibilidade ferroviária 
com tempos de percurso, mobilidade e competitividade equivalentes aos que existem nos principais eixos económicos 
europeus, em que existem ofertas de serviços ferroviários de alta velocidade. Por sua vez, o próprio projecto de alta 
velocidade, tem como objectivo o uso crescente de um modo de transporte seguro, rápido e ambientalmente mais favorável, 
comparativamente a outros meios de transporte como o rodoviário.   
 

Assim e em sede de apresentação dos objectivos e justificação do projecto, o EIA faz referência a diversos documentos de 
política, a nível europeu e nacional, que enquadram e justificam a referida rede, destacando-se do desenvolvimento 
apresentado no Capítulo 2 do EIA os seguintes aspectos: 
 
Nível Europeu 
O projecto de alta velocidade faz parte da política europeia e nacional de transportes, tendo em vista a implementação de um 
modo de transporte atractivo e ambientalmente mais favorável capaz de funcionar como uma alternativa ao transporte 
rodoviário, dominante e responsável por efeitos negativos significativos no ambiente, particularmente ao nível da emissão de 
gases com efeito de estufa e elevados consumos de combustível, ao qual se associam também maiores congestionamentos 
de tráfego e níveis de sinistralidade. 
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A dependência do transporte rodoviário, traduz-se em efeitos significativos no Ambiente, tendo-se verificando que, em 1998, 
o sector dos Transportes foi responsável por 28% do total de emissões de dióxido de carbono (CO2) na Europa, sendo 84% 
deste valor atribuído ao transporte rodoviário. Dados apresentados na 5ª Conferência Internacional sobre Transportes 
referem que as emissões de gases para o período de 1990- 2010 para a União Europeia (EU), expressas em MT de CO2 
equivalente, apresentam no sector dos transportes um crescimento, em 2010, de cerca de 46% relativamente a 1990, sendo 
que os transportes representam 26% (1.098 MT CO2) do total das emissões (4.225 MT CO2) em 2010. 
 
Actualmente, assiste-se na União Europeia a uma inversão nas orientações das políticas do sector dos transportes, 
verificando-se que a tendência actual é incentivar, cada vez mais, o desenvolvimento das redes ferroviária, fluvial e marítima, 
em detrimento da rodoviária. 
 
Estes incentivos têm sido consubstanciados através de estratégias e orientações, como sejam: 
 

• A Estratégia Europeia de Desenvolvimento Sustentável, adoptada no Conselho Europeu de Gotemburgo em 2001, em 
complemento da Estratégia de Lisboa, que estabelece a necessidade de implementar transportes sustentáveis e 
preconiza a implementação do Transporte Ferroviário; 

•  Estratégia delineada para a política europeia de transportes presente no Livro Branco “Política Europeia de 
Transportes rumo a 2010: a hora das opções”, de 2001 (“Livro Branco”), onde ressalta uma clara aposta no caminho-
de-ferro, materializada através do desenvolvimento de uma rede interoperável no espaço comunitário, na qual se 
integra a Alta Velocidade (AV), com serviços competitivos capazes de conquistar importantes sectores de mercado e 
favorecendo a sustentabilidade dos modelos de desenvolvimento; 

•  Orientação clara do programa da Rede Transeuropeia de Transportes (RTE-T) a favor dos modos não rodoviários e 
das infra-estruturas intermodais; 

•  Reforma ferroviária da União Europeia visando, essencialmente, a criação progressiva de um espaço ferroviário 
europeu. 

 
O programa da RTE-T tem por objectivo criar uma rede multimodal e interoperável que assegure o livre movimento de 
pessoas e bens com recurso ao modo de transporte mais adequado em cada etapa da viagem, estando previsto que, em 
2020, a RTE-T venha a ter uma extensão total de 94.000 km de ferrovia, incluindo cerca de 20.000 km de linhas de Alta 
Velocidade. Ao nível dos impactes no ambiente, a conclusão da RTE-T irá permitir a redução anual de cerca de 4% das 
emissões de CO2 (6,3 milhões de ton./ano), sendo também expectável uma redução de 14% no congestionamento 
rodoviário, fundamentalmente devido ao aumento da competitividade do modo ferroviário. 
 
A nível europeu, o Projecto Nacional da Rede Ferroviária de Alta Velocidade integra-se nas Redes Transeuropeias de 
Transportes definidas na Decisão nº 1692/CE do Parlamento Europeu e nas orientações do Conselho para o seu 
desenvolvimento. 
 
Neste âmbito, importa também referir que foi aprovado pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho através da Decisão nº 
884/2004/CE, em 29 de Abril, um conjunto de 30 projectos prioritários das Redes Transeuropeias, a que é atribuída a 
"Declaração de Interesse Europeu" e no qual se inclui o Projecto Prioritário n.º 3, "Eixo Ferroviário de AV do Sudoeste 
Europeu", que integra as ligações Lisboa - Porto, Aveiro - Salamanca, Lisboa - Madrid e as ligações de Madrid às linhas de 
Alta Velocidade Francesas; 
 
O projecto nacional da rede ferroviária de alta velocidade integra-se na RTE-T, nomeadamente através do Projecto Prioritário 
atrás referido. 
 
Nível Nacional 
No âmbito dos instrumentos da Política Nacional com influência nas estratégicas para o Sector Ferroviário Nacional, 
destacam-se os seguintes: 
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• O Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT), aprovado pela Lei n.º 58/2007, de 4 de 
Setembro, consubstanciando o quadro de referência a considerar na elaboração dos demais instrumentos de gestão 
territorial (IGT), estabelece as estratégias e opções para o Modelo de Desenvolvimento Territorial até 2025, fazendo a 
articulação com os principais motores da competitividade do País e da conectividade internacional, em que todos os 
sectores sociais e económicos (nomeadamente a Rede Ferroviária de Alta Velocidade, RAVE) são chamados a participar. 
 

• O Plano Nacional para as Alterações Climáticas (PNAC), aprovado em 23 de Agosto de 2006 pela Resolução de Concelho 
de Ministros n.º 104/2006, e as suas anteriores versões (PNAC 2001 e 2004), define a estratégia para a redução dos 
níveis de emissão dos gases com efeito de estufa, tendo em vista o cumprimento dos compromissos assumidos no 
âmbito do Protocolo de Quioto e do acordo de partilha de responsabilidades da UE.  

 
Refere o EIA que, embora a LAV não conste das medidas em vigor, consideradas no cenário de referência do sector dos 
transportes (1990-2020), nem das medidas adicionais propostas, a sua concretização contribui para o objectivo de redução 
de emissões e de garantia do cumprimento por parte de Portugal dos seus compromissos no âmbito do Protocolo de Quioto 
sobre Alterações Climáticas e do Acordo de Partilha de Responsabilidades da União Europeia. 
 
A criação da rede nacional de alta velocidade vem justificada pela necessidade da redução do congestionamento dos acessos 
rodoviários (aos grandes centros urbanos e ao longo de extensões significativas dos principais eixos rodoviários), na 
competitividade no espaço ibérico e europeu, na procura do reequilíbrio dos modos de transporte e, consequentemente, 
numa maior sustentabilidade ambiental e energética da função transporte, bem como na necessidade de garantir padrões de 
mobilidade idênticos aos do espaço Europeu. 
 
A prioridade atribuída aos Eixos Lisboa – Madrid e Lisboa – Porto tem por base a necessidade de garantir, na ligação entre 
Lisboa e Porto e na ligação entre estas e Madrid, tempos de percurso e padrões de mobilidade e de competitividade 
equivalentes aos alcançados nos principais eixos económicos europeus, em que existem ofertas de serviços ferroviários de 
alta qualidade. 
 
No eixo Lisboa – Porto estão previstas estações em Lisboa, Leiria, Coimbra, Aveiro e Porto, encontrando-se fixado o objectivo 
de percurso na ordem de 1,15 horas na ligação directa entre Lisboa e Porto. 
 
No âmbito da justificação do projecto é ainda referido que actualmente a Linha Lisboa-Porto se encontra no limite da 
capacidade, circulando diariamente nessa linha 591 comboios, correspondendo os comboios suburbanos a 298 comboios e os 
de longo curso a 68 comboios, com velocidades que em média variam entre os 40 e 120 km/h. 
 
Segundo o EIA, a criação da ligação Lisboa-Porto permitirá libertar a linha do Norte dos serviços rápidos que serão 
deslocados para a alta velocidade, permitindo um aumento de oferta dessa linha, em especial dos serviços de mercadorias, 
(que se espera tenham um grande crescimento devido à implantação da Plataforma logística de Castanheira do Ribatejo e à 
articulação com a Linha Lisboa – Madrid dimensionada para tráfego de passageiros e mercadorias) e suburbanos, o que se 
revela também de grande importância para o trecho entre Lisboa e Azambuja, que nas horas de ponta se encontra no limite 
de capacidade para o importante serviço suburbano que presta às localidades urbanas na sua envolvente. 
 
 
4.4 LOCALIZAÇÃO 

A área abrangida pelo Lote D da Rede Ferroviária de Alta Velocidade localiza-se na Região de Lisboa, nos Concelhos de 
Loures, Vila Franca de Xira e Arruda dos Vinhos, indicando-se no quadro seguinte as freguesias abrangidas pelo Projecto. 
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Quadro 1 - Concelhos e freguesias atravessados pelo projecto 

Concelhos Freguesias 

Loures 
Bucelas 
S. João da Talha 
S. Julião do Tojal 

Sacavém 
Santa Iria da Azóia 
Unhos 

Vila Franca de Xira 
Cachoeiras 
Calhandriz 
Castanheira do Ribatejo 

S. João dos Montes 
Vialonga 
Vila Franca de Xira 

Arruda dos Vinhos Cardosas 
 
A Norte, o Lote D tem continuidade no Lote C1 - Troço Alenquer (Ota) – Pombal da LAV, (lote aprovado no âmbito do 
procedimento de AIA N.º 1299), ligando-se a este através da Ligação D/C1, a qual se encontra actualmente em avaliação 
(procedimento de AIA Nº 1966). 
 
A Sul, o Lote D tem ligação ao Eixo Lisboa – Madrid, através do Lote da Terceira Travessia do Tejo, o qual também se 
encontra actualmente em avaliação (procedimento de AIA n.º 1939).  
 
 
4.4 DESCRIÇÃO DO PROJECTO  

O projecto relativo ao Lote D – Troço Lisboa-Alenquer (Ota) apresenta uma extensão total de cerca de 30 km e corresponde 
ao primeiro troço da Ligação Ferroviária de Alta Velocidade entre Lisboa e Porto. 
 
Tendo por base o EIA descrevem-se, de seguida, as características do projecto consideradas mais relevantes para efeitos da 
avaliação ambiental do projecto em causa: 
 
Pressupostos de base técnica sobre os quais se desenvolveu o projecto: 

• Via dupla electrificada; 
• Tráfego exclusivo de passageiros; 
• Bitola europeia (1 435mm) e um entre eixos de 4,7m e 14 m de largura da plataforma. A plataforma inclui uma zona 

para a implantação dos postes de catenária e um espaço de segurança localizado nos 0,90 m exteriores da 
plataforma. 

• Nos trechos em viaduto a largura da plataforma também será de 14m e, nos trechos em túnel, estes podem 
apresentar áreas entre 80 e 110 m2. 

• Velocidade de projecto máxima de 300 km/h; 
• Articulação com os troços antecedente e sequente, permitindo assegurar a continuidade da Linha de Alta Velocidade 

para Sul (Estação de Lisboa – Terceira Travessia do Tejo – Ligação Lisboa/Madrid) e Norte (Ligação D/C1- Lote C1); 
• Adopção dos parâmetros geométricos em planta e perfil longitudinal indicados no quadro 2. 

 
Quadro 2 - parâmetros geométricos em planta e perfil longitudinal 

Traçado em Planta 
Valores 

Normal Limite Excepcionais 
Raio horizontal mínimo (m) 9 150 7 550 6 450 
Comprimento de transição (m) 410 345 275 
Comprimento mínimo de alinhamento recto e curvas circulares (m) 350 235 175 

Traçado em perfil longitudinal 
Valores 

Normal Limite Excepcionais 
Variação longitudinal máxima (‰) 12,5 15,0 18,0 
Raio vertical mínimo (m) 43 000 43 000 21 500 
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Alternativas consideradas – no Estudo Prévio em análise são estudados quatro troços que, conjugados entre si, 
conduzem à existência de duas alternativas de traçado, com cerca de 30 km, sendo que o troço inicial e o troço final destas 
alternativas são comuns pelo que é no trecho intermédio que ocorrem os traçados alternativos correspondentes à Solução B1 
e Solução B2, como se pode ver na figura 1. 
 
 
No anexo I apresenta-se o Esboço Corográfico com as Alternativas em avaliação. 

 
 

Figura 1 – Esquema das soluções de traçado do Lote D 

 
 
 
A Alternativa 1 é composta pelas Soluções A + B1+C, apresentando 30 113m de extensão; 
 
A Alternativa 2 é composta pelas Soluções A + B2+C, apresentando 29 912m de extensão; 
 
 
Instalações de apoio à exploração – o traçado em estudo contempla um Posto Intermédio de Banalização (PIB) que 
permite a passagem das composições de uma para a outra via, garantindo a continuidade do tráfego em caso de interrupção 
de uma via. Caso seja seleccionada a Solução B1, o PIB localiza-se entre os km 9+154 e 9+939 dessa solução. Caso seja 
escolhida a Solução B2, o PIB localiza-se entre os km 15+976 e 16+662 da B2, desenvolvendo-se em viaduto.   
 
Obras de arte especiais – As pontes, viadutos, túneis, passagens superiores e inferiores previstas são as que se 
apresentam nos quadros seguinte, nas quantidades indicadas, consoante as alternativas em causa. 

Solução B1 

Solução B2 

Solução C Solução A 
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Quadro 3 - Viadutos Previstos – Lote D 

Solução  Obras de Arte Localização Extensão (m) 

A Viaduto sobre a Rua Dr. Miguel Bombarda  km 4+676 – km 4+837 161,0 

B1 
 

Viaduto sobre o rio Trancão  km 6+339 – km 7+303 964,0 
Viaduto do Vale do Trancão ou Viaduto do MARL  km 9+248 – km 11+592 2344,0 
Viaduto sobre a CREL  km 7+204 – km 8+794 1590,0 
Viaduto sobre a Ribeira de Loureiro  km 11+673 – km 12+297 624,0 
Viaduto sobre o Rio da Silveira  km 13+008 – km 13+392 384,0 
Viaduto da Quinta da Azibreira  km 13+811 – km 14+755 944,0 

B2 

Viaduto sobre o Rio Trancão  km 1+493 – km 2+457 964,0 
Viaduto sobre a Ribeira da Portela da Azóia  km 2+934 – km 3+030 96,0 
Viaduto do Bairro da Salvação  km 5+195 – km 5+543 348,0 
Viaduto de Vialonga  km 6+233 – km 7+879 1646,0 
Viaduto sobre a Ribeira do Loureiro  km 13+947 – km 14+159 212,0 
Viaduto sobre a EN10-6  km 14+973 – km 15+241 268,0 
Viaduto sobre a Ribeira de Santo António de Alhandra  km 15+833 – km 16+691 858,0 

C 
Viaduto sobre o Bairro do Libiano e Costa  km 0+198 – km 0+625 430,0 
Viaduto sobre a Ribeira das Cachoeiras  km 4+583 - km 4+811 288,0 

Todos os viadutos previstos apresentam um tabuleiro com uma largura de 14m. 
 
A localização dos túneis por solução e respectiva extensão encontram-se indicadas no quadro abaixo: 
 

Quadro 4 - Túneis Previstos – Lote D 

Solução Túnel Comprimento (m) 

A 
Falso túnel 234 

T.ONL 1925 

B1 

T.OS.3-2 762 
T.1.2-1 3242 
T.1.1-2 1547 
T.1.1-3 490 

B2 

T.OS.4-1 762 
T.OS.4-2 584 
T.1.3-2 1479 
T.1.3-3 5220 
T.1.3-4 669 

C 
T.2-1 938 
T.2-2 693 
T.2-3 714 

 

 
Dado o comprimento dos túneis foi adoptada uma solução monotubo com via dupla para os túneis em todas a soluções. A 
solução monotubo dispõe de passeios laterais para evacuação que permitem caminhos pedonais de evacuação dentro dos 
túneis. Nos túneis com comprimento superior a 1.000 m, está prevista a construção de uma galeria de evacuação paralela. O 
Túnel T.ONL apresenta ao km 3+333 um poço para evacuação de passageiros em caso de emergência com 26,2m de 
profundidade e uma galeria com 7,15m de comprimento. 

Para a construção dos túneis, está previsto recorrer-se ao método de escavação a céu aberto “cut & cover” na parte inicial 
do túnel na Sol A (com um recobrimento que varia entre 0,5 e 6,5m) e, em todos os outros túneis está previsto o recurso ao 
novo método austríaco (NATM) (com recobrimentos que variam entre 6,4 e 157m).  

 
No que se refere ao número de viadutos e túneis por solução e respectiva extensão global tem-se: 
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Quadro 5 – Número de Viadutos e Túneis Previstos por solução  

Solução 
nº de 

viadutos 
Extensão total de 

Viadutos (m) nº de túneis 
Extensão total de 

túneis (m) 
Solução A 1 161 2 2159 
Solução B1 6 6850 4 7966 
Solução B2 7 4392 5 8714 
Solução C 2 718 3 2345 

 
 
Assim, está prevista a implantação de viadutos que totalizam 7 729m de extensão na Alternativa 1 e 5 271m na Alternativa 2. 
Quanto aos túneis, estes totalizam 10 321m de extensão na Alternativa 1 e 12 984m na Alternativa 2. 
Apesar de no texto do EIA não se detalharem as soluções tipo previstas para os viadutos (incluindo vãos tipo em função da 
altura) e processos construtivos, verifica-se que estes constam no Volume 8 do Estudo Prévio (EP). 
 
Nas obras de arte especiais estão previstas soluções com vãos de 25, 30, 40, 50, 70, 80 e 120m. Nos processos construtivos 
prevê-se a possibilidade de construção tramo a tramo com cavaletes apoiados no solo para alturas até 25m e, para alturas 
superiores a 25m e um número de vãos superior a 10, a construção por meio de vigas de lançamento com o uso de 
cavaletes, por avanços sucessivos ou, por avanços incrementais. No que se refere à drenagem dos viadutos esta não é 
referida do EP.          
                                                                                                                                                                                                    
Restabelecimentos - Apenas se verifica a necessidade de restabelecimento de vias na Solução B1 e na Solução C. Na 
Solução B1 está previsto o restabelecimento de um caminho rural sob a forma de passagem superior. Na Solução C estão 
previstos 7 restabelecimentos: 4 por passagens superiores e 3 por passagens inferiores, uma das quais é uma passagem 
agrícola. 
 
Movimentos de Terras - Os movimentos de terras serão originados pelas actividades de desmatação, desenraizamento e 
limpeza dos terrenos, decapagem da terra vegetal, escavações e aterros e obtenção de terras de empréstimo.  
 
No quadro seguinte apresenta-se a síntese dos movimentos de terras associados a cada solução. 
 

Quadro 6 – Movimentos de Terras por Solução de Traçado  

Tipo Solução A 
(m3) 

Solução B Solução C 
(m3) Solução B1 (m3) Solução B2 (m3) 

Aterro 7 916 323 292 350 234 378 705 
Escavação 70 889 759 494 1 268 788 1 975 676 
Balanço de terras (m3) 62 973 436 202 918 554 1 596 971 

 
Da execução dos túneis e de aterros e escavações resultará um excedente de terras cujo volume final é de 2.096.146m3 para 
a Alternativa 1 e 2.578.203m3 para a Alternativa 2. 
 
O EIA não indica qual a área prevista desmatar, volumes da decapagem e de saneamentos que estão previstos no EP, pelo 
que o excesso de terras a levar a depósito será superior ao volume apresentado para o excedente de terras.  
 
Áreas de depósito e empréstimo de materiais – Apesar de haver excesso de terras, a implantação de qualquer uma das 
soluções em estudo implicará o recurso a materiais de empréstimo para a construção da totalidade dos aterros. Segundo o 
EIA, a obtenção de material rochoso poderá ser feita em pedreiras que se encontram em exploração nas imediações do 
traçado, sendo avançado, no Quadro 3.8 do EIA, um número variado de possíveis locais para o efeito. 
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Drenagem Transversal - O Estudo refere que para além dos viadutos que atravessam as linhas de água em viaduto, 
prevêem-se passagens hidráulicas para o restabelecimento das linhas de água pouco importantes, sendo que a sua 
concepção e pré-dimensionamento tiveram como base um período de retorno de 100 anos. Estão previstas 8 PH na Solução 
B1, 15 na Solução B2 e 6 na Solução C. Na solução A não se prevêem passagens hidráulicas pelo desenvolvimento em túnel e 
viaduto do traçado. 
 
Muros de Suporte – O projecto prevê a execução de muros de suporte com o objectivo de evitar a afectação de algumas 
construções que se situam próximo dos limites da linha férrea e devido a questões de ordem geotécnica.  
 
Na Solução A estão previstos muros, em betão armado, em toda a extensão à superfície, dado esta se desenvolver numa 
zona urbana consolidada. Na solução B1 estão previstos 9 muros, com uma extensão total de 1350m, dos quais 6 em betão 
armado, dois em gabiões e um em betão projectado. Na Solução B2 estão previstos 8 muros, com uma extensão total de 
2025m, dos quais 7 em betão armado e um em betão projectado. Em termos globais, por alternativa, estão previstos 12 
muros na Alternativa 1 e 11 na Alternativa 2. 
 
Caminhos paralelos/ caminhos de Serviço - O Projecto prevê o estabelecimento de caminhos paralelos/caminhos de 
serviço com a dupla função de repor caminhos de utilização pública que sejam afectados pelos limites de expropriação e de 
estabelecer um canal contínuo de acesso à via, de um lado da plataforma ferroviária, para permitir o acesso a veículos e 
pessoal de manutenção e de emergência.  
 
Vedações - A vedação da plataforma ferroviária será aplicada à totalidade da linha, com excepção das zonas em obras de 
arte e túneis, e será colocada, sempre que possível, ao longo dos limites dos terrenos do domínio ferroviário. Os tipos de 
vedações a utilizar na delimitação da zona afecta à infra-estrutura ferroviária são definidos em função do tipo de ocupação da 
zona atravessada, rural ou urbana.  
 

Áreas a expropriar - As áreas a expropriar foram determinadas tendo por base os limites de intervenção exteriores 
definidos pelos taludes de aterro e de escavação ou das estruturas de suporte, dos restabelecimentos e caminhos paralelos, 
viadutos e túneis e das vedações. A faixa que corresponde aos limites de expropriação, foi definida de acordo com os 
seguintes pressupostos: 
 

- Em taludes de aterro ou de escavação limite com afastamento de 8 m da base do aterro ou do topo da escavação; 
- Em túneis não se considerou expropriação, sendo definido o limite na zona de emboquilhamento com afastamento 

de 8 m; 
- Nos restabelecimentos faixa de 35 m centrada no eixo da via; 
- Em viadutos limite com afastamento de 8 m dos limites exteriores da projecção vertical das plataformas. 

 
Quantificando as áreas expropriadas em termos de ocupação do solo, a área total de expropriação corresponde a 109ha para 
a Alternativa 1 e 103 ha para a Alternativa 2, o que se traduz numa faixa de afectação directa no terreno de 36 metros de 
largura média para a Alternativa 1 e de 34m para a Alternativa 2. 
 
Servidão da Linha de Alta Velocidade - As zonas “non aedificandi” são as que se encontram definidas no Decreto-Lei n.º 
276/2003, de 4 de Novembro, nomedamente no nº 5 do artigo 15, onde para as linhas de alta velocidade, com velocidade 
igual ou superior a 220 km/h, essa faixa nunca pode ser inferior a 25 metros. 
 
Projectos associados e complementares – O Lote D tem como projectos associados os troços contíguos, sem os quais o 
projecto não é viável e, como projectos complementares, as Linhas de Alta e Muito Alta Tensão da REN, assim como a 
Estação de Lisboa. Como projectos subsidiários são referido os restabelecimentos e/ou desvios provisórios ou, permanentes, 
das redes e infra-estruturas interferidas. 
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Cenário de tráfego ferroviário – Segundo o EIA e de acordo com os estudos de tráfego realizados pela RAVE, prevêem-se 
32 comboios de passageiros por dia e por sentido (64 nos dois sentidos), repartidos pelos seguintes períodos do dia: 

• 24 serviços ferroviários por sentido no período entre 7-20h; 
• 6 serviços ferroviários por sentido no período entre 20-23h; 
• 2 serviços ferroviários por sentido no período entre 23-07h. 

 

Investimento – São apresentados os seguintes valores de estimativa orçamental: 
• Alternativa 1 - 655.224.831,79 € 
• Alternativa 2 - 758.578.564,06 € 

 

Programação temporal - o prazo de construção previsto é de 64 meses, a decorrer entre Janeiro de 2010 e Abril de 2015, 
entrando de seguida em exploração. 
 
 
 

5. AVALIAÇÃO AMBIENTAL DO PROJECTO 

5.1 CLIMA  

CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

De acordo com o parecer do IM, a caracterização do clima na área de enquadramento apoia-se nos valores das normais 
climatológicas para o período de referência 1951-80. No entanto, no caso da estação da Ota, este Instituto tem dados 
publicados mais recentes referentes ao período 1961-90, no caso da estação da Ota e, 1971-2000, para a estação 
meteorológica de Lisboa (Gago Coutinho), dados estes que deveriam ter sido utilizados na súmula estatística apresentada no 
EIA. 
 
Em termos da caracterização da situação de referência o IM faz, ainda, os seguintes comentários e recomendações: 
 
Do ponto de vista estritamente climático, a principal deficiência encontra-se na descrição do clima, em especial em relação à 
precipitação que é descrita apenas através de uma variável, a precipitação mensal média. Considera-se uma lacuna deste 
estudo não se ter incluído o estudo da precipitação mensal mínima, precipitação mensal máxima e precipitação máxima 
diária. Neste tipo de projecto importa salientar os eventos extremos ocorridos na região com o objectivo de minimizar os 
riscos por eles causados. Os valores extremos poderiam ter sido caracterizados através do estudo dos decis da precipitação 
total mensal, sazonal e anual, com probabilidade de ocorrência de 10% 
 
Considera-se o escoamento insuficientemente caracterizado. Os excessos hídricos, o défice de água e a relação R/ETP não 
foram abordados. Recomenda-se a elaboração de balanços hídricos, e o cálculo da evapotranspiração pelo método de 
Penmamm- Monteith (FAO, 1998). 
 
Sabe-se que a precipitação tende a degradar as condições de estabilidade dos taludes, ao aumentar os teores em água dos 
terrenos reduzindo a sua resistência. Alerta-se para o facto de haver maior probabilidade de ocorrência de deslizamentos 
quando ocorrem dias consecutivos com precipitação. Neste estudo este tipo de abordagem não foi tido em conta. 
 
O estudo dos períodos de retorno neste tipo de projecto revela-se indispensável, uma vez que a região de Lisboa está sujeita 
a fenómenos de precipitação muito intensa. 
 
Recomenda-se a elaboração de rosas-dos-ventos mensais e sazonais. Estas se possível deverão discriminar as horas de modo 
a descrever convenientemente o ciclo diurno. 
 
Na caracterização da temperatura do ar seria interessante analisar em termos estatísticos os desvios das temperaturas 
médias mensais em relação ao valor médio anual, de modo a caracterizar o período mais frio e o período mais quente do 
ano. Seria conveniente analisar o percentil 90 da temperatura máxima no verão bem como o percentil 10 da temperatura 
mínima no inverno. 
 



Parecer da Comissão de Avaliação 
Fevereiro 2009 

 
 
 

Lote D – Troço Lisboa Alenquer (Ota) 
da Ligação Ferroviária de Alta velocidade entre Lisboa e Porto pág. 16 
Estudo Prévio 

Recomendamos a consulta do estudo publicado pelo LNEC, intitulado “Caracterização das Condições Meteorológicas e 
Climáticas das Regiões de Alcochete e Ota para Fins de Operações Aeronáuticas” onde o vento e o nevoeiro estão 
caracterizados para a região em causa. 
 
Um aspecto importante a considerar è a ocorrência de descargas eléctricas na região que poderão estar associadas a 
interferências electromagnéticas, estas deveriam ter sido caracterizadas. 
 
Uma vez que a localização dos aterros poderá afectar o conforto humano, deveria ter sido caracterizado o conforto 
bioclimático da região na caracterização actual da região. 
 
IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

Segundo o EIA, o principal impacte potencial no microclima resultante do projecto em estudo, relaciona-se com o eventual 
aumento da incidência de fenómenos de acumulação de ar frio em áreas deprimidas onde a presença dos aterros previstos 
contribua para dificultar o escoamento do ar frio e consequente aumento da incidência de nevoeiros e de geada, e em 
eventuais prejuízos para culturas agrícolas mais sensíveis. 
 
Também de acordo com o EIA, no troço em análise, não existem situações de impactes microclimáticos com significado, uma 
vez que: 
 

- As principais zonas de baixas onde se efectua a drenagem preferencial das massas de ar frio nocturno, são 
transpostas em viaduto, nomeadamente o vale do rio Trancão, quer pela Solução B1, quer pela Solução B2 e vales 
associados a linhas de água de maior expressão; 
 

- Os aterros de maior altura (> 10 m de altura ao eixo) são em escasso número e extensão e não se inserem 
perpendicularmente a vales bem definidos, correspondendo na generalidade a uma implantação em meia encosta, 
com ocorrências apenas nos subtroços B e C. Os aterros nestas circunstâncias não criam obstáculos à drenagem em 
zonas de vale, com excepção de uma zona na Solução C, entre os km 2+515 e 2+975, aproximadamente, em que se 
considera a criação do aterro para aí previsto como uma situação potencialmente negativa do ponto de vista da 
ocorrência de potenciais impactes microclimáticos com repercussões eventuais ao nível das culturas agrícolas 
existentes. 

 
Assim, o EIA conclui que os impactes para as Soluções A, B1 e B2 são nulos. Para a situação identificada na Solução C, o 
impacte será moderado, pouco significativo, indirecto, provável, local, de ocorrência a médio prazo, permanente e 
irreversível. 
 
COMPARAÇÃO DE ALTERNATIVAS 

Tendo em conta a reduzida expressão dos impactes identificados, não se considera que o Clima seja um elemento 
diferenciador na selecção de alternativas. Não obstante, os estudos a empreender na fase subsequente dos trabalhos 
deverão, no que à caracterização do clima diz respeito, atender às recomendações do IM. 
 
 
5.2 GEOLOGIA, GEOMORFOLOGIA E RECURSOS MINERAIS  

CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

O Relatório do EIA do projecto em análise, com a inclusão dos pedidos de elementos adicionais solicitados, apresenta uma 
informação que caracteriza de modo adequado e aprofundado a situação de referência em termos de geologia e de 
geomorfologia. 
 
A região atravessada pela LAV – lote D é, em termos geomorfológicos, constituída pela bacia de Loures, na qual se insere a 
sub-bacia do rio Trancão directamente afectada pelo atravessamento desta linha e, mais a Norte, pelas costeiras de Lousa-
Bucelas e de Odivelas-Vialonga. Estas constituem relevos dissimétricos alongados de direcções Oeste-Leste e Sudoeste-
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Nordeste, respectivamente, originadas por uma estrutura geológica simples, monoclinal, com alternância de camadas 
resistentes à erosão com camadas mais brandas. 
 
Em termos geológicos, na área afectada pelo projecto afloram maioritariamente rochas sedimentares com idades desde o 
Jurássico Superior até ao Quaternário, mas também rochas vulcânicas que constituem o Complexo Vulcânico de Lisboa de 
idade cretácica superior. 
 
De Sul para Norte, o traçado da LAV – Lote D inicia-se em terrenos constituídos por rochas brandas do Miocénico (areias, 
arenitos, argilas e calcários) até à bacia do Trancão onde intersectam os depósitos aluvionares e de terraços fluviais (areias) 
desta bacia. Daqui para Norte o traçado da Solução B1 entra na zona de reverso da costeira de Lousa-Bucelas, enquanto que 
o da Solução B2 passa a Leste daquela, cruzando ambas terrenos do Paleogénico (Formação de Benfica constituída por 
conglomerados, arenitos e argilitos), passando ao Complexo Vulcânico de Lisboa (lavas basálticas com intercalações 
piroclásticas) que constitui a cornija da costeira, e às diversas unidades do Cretácico (arenitos, argilitos, margas, dolomitos e 
calcários). O Jurássico Superior é intersectado imediatamente a Norte, na base da costeira, sendo constituído, do topo para a 
base, pelas Formação de Freixial (arenitos, margas e calcários), Formação de Arranhó (calcários e margas), Formação de 
Sobral (siltitos e arenitos), Formação de Amaral (calcários) e, a partir da junção das duas soluções até ao seu término a 
Norte, Formação de Abadia (margas e argilitos com intercalações de arcoses). De referir que nos terrenos onde aflora esta 
Formação de Abadia, devido à sua constituição argilosa e à morfologia dos terrenos, estão descritas diversas ocorrências de 
deslizamentos de terrenos (Zêzere, 2001 – Distribuição e ritmo dos movimentos de vertente na região a Norte de Lisboa, 
Centro de Estudos Geográficos, entre outros). 
 
Em termos de estrutura geológica a área de implantação do projecto onde aflora o Jurássico, faz parte do flanco meridional 
do antiforma anticlinal de Arruda dos Vinhos, seguindo-se a Sul o monoclinal de Bucelas, de orientação geral E-W e inclinação 
reduzida para Sul, geralmente entre 10º e 15º, afectando as unidades de idade jurássica a miocénica. Ao longo da margem 
direita do rio Tejo, correspondendo ao bordo oriental da Bacia do Baixo Tejo, as unidades miocénicas dispõem-se em 
monoclinal suave, de direcção N-S a NNE-SSW. 
 
A região a Norte de Lisboa situa-se, em termos de Neotectónica, e segundo a Carta Neotectónica de Portugal Continental na 
escala 1:1000.000 (Cabral & Ribeiro, 1988), na proximidade zona de falha do Vale do Tejo, considerada estrutura activa 
sismogénica do tipo falha provável com componente de movimentação vertical do tipo inverso, bem como de outra falha com 
o mesmo tipo de movimentação mas de menores dimensões na região a Oeste de Vila Franca de Xira. 
 
Em termos do Regulamento de Segurança e Acções para Estruturas de Edifícios e Pontes, a zona de implantação do projecto 
enquadra-se em termos de zonamento do território para efeitos da quantificação da acção dos sismos, na zona A que 
apresenta o maior índice de sismicidade de Portugal continental. Segundo a carta de intensidades sísmicas máximas do 
Instituto de Meteorologia, a região situa-se na zona de intensidade máxima 8, numa escala de 4 a 10. Na carta da 
sismicidade histórica e actual (1755-1996), contendo as isossistas de intensidades Máximas, escala de Mercalli modificada de 
1956, elaborada pelo mesmo instituto, a região afectada enquadra-se na zona de intensidade 10 que corresponde à zona de 
maior intensidade no território, que varia entre 5 e 10 naquela escala. De facto, a região de Lisboa insere-se numa região 
com actividade sísmica importante, testemunhada pela ocorrência de alguns sismos históricos intraplaca de magnitude 
estimada entre 6 e 7 (sismos de 1344?, 1531, 1909) (Pais et al., 2006 – Notícia Explicativa da folha 34D – Lisboa, da carta 
geológica de Portugal na escala 1:50 000) e alguns interplaca dos quais o mais conhecido foi o de 1755. 
 
Relativamente aos Recursos geológicos com interesse económico, verifica-se, conforme parecer da DGEG que se encontra no 
Anexo II, que a área de estudo do Projecto em análise sobrepõe-se a várias áreas de recursos geológicos, designadamente 
“Área Cativa Alhandra/Vila Franca de Xira”, Área de Reserva Alhandra/Vila Franca de Xira”, “Área de Exploração Consolidada 
e Complementar” e Pedido de Prospecção e Pesquisa - Gesto Energia, S.A. RGPPP0200.  
 
Segundo a informação que consta do EIA e do parecer da DGEG, no que se refere à afectação de recursos minerais, verifica-
se a existência das seguintes situações: 
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1. Sobreposição das Soluções B1 e B2 nas áreas cativa e de reserva da Pedreira do Bom Jesus da empresa CIMPOR, na 
zona a poente de Alhandra. A pedreira, onde são explorados calcários e margas para a indústria do cimento na 
fábrica de Alhandra, não é afectada;  

2. Sobreposição do troço Norte da Solução C ao Pedido de Prospecção e Pesquisa solicitado à DGEG pela empresa 
Gesto Energia S.A. RGPPP0200; 

3. Intersecção da Solução B1 com o limite Poente da área de exploração consolidada e complementar da Pedreira de 
Santa Olaia da empresa Solvay Portugal, na zona de Vialonga, onde são explorados calcários cujos produtos são 
utilizados no sector químico, farmacêutico e de plásticos. A zona de pedreira não é afectada. Segundo o EIA e o 
parecer da Solvay recebido em fase de Consulta Pública, a esta pedreira está associada uma conduta de transporte 
de água da pedreira para a fábrica de Santa Iria da Solvay e uma outra de salmoura que passa pela pedreira e se 
dirige à mesma fábrica. 
 

Refira-se ainda a existência, embora sem afectação directa, nas proximidades dos traçados da: 
1. Pedreira da Moita da Ladra da empresa Alves Ribeiro, S.A., localizada a nascente da pedreira da Solvay, onde se 

exploram basaltos para a produção de brita e respectiva área de exploração consolidada e complementar; 
2. Pedreira da Bulcelbritas, situada em Santa Cruz, a poente da pedreira da Solvay, onde se exploram calcários para a 

produção de brita. 
 
IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

Foram identificados, relativamente à Geomorfologia, os seguintes impactes negativos: 
 

• A execução de escavações e aterros constitui um impacte negativo pouco significativo na geomorfologia, já que, 
apesar de alterar de forma permanente e irreversível a morfologia dos terrenos, o faz de forma pontual, perfazendo o 
somatório das extensões em escavações e aterros em ambas as alternativas, cerca de 17% da extensão total dos 
traçados. A solução B2 produz um impacte de maior magnitude pois apresenta maior extensão de escavações/aterros 
com altura superior a 15 m.  
 

•  Desenvolvimento de fenómenos de ruptura de taludes tanto de escavação como de aterro e em taludes frontais na 
zona de emboquilhamento dos túneis. Estes fenómenos, que podem ser mais ou menos progressivos e que podem 
ocorrer tanto na fase de construção, como na de exploração, foram já alvo de diversas ocorrências, inclusive com 
afectação de zonas urbanizadas, nesta região a Norte de Lisboa, tendo sido profusamente estudados1. A ruptura de 
taludes é favorecida pela existência de argilas, que nesta região ocorrem na Formação de Abadia, em zonas 
declivosas, e pela precipitação que provoca a redução da sua resistência. Refira-se também que a sismicidade favorece 
a ruptura de taludes. Este fenómeno de ruptura pode, inclusive, ter consequências secundárias como inundações 
resultantes de obstruções de locais de escoamento, como indicado no capítulo dos recursos hídricos. A Formação de 
Abadia é intersectada ao longo de uma zona muito extensa que constitui cerca de 25% do traçado total, ou seja, na 
totalidade da Solução C (7150 m) e, no quilómetro final das Soluções B1 e B2, razão pela qual se considera que o 
impacte, em termos gerais, deste tipo de fenómenos ao longo de todo o traçado é negativo e muito significativo. 
 

• A construção dos túneis pode provocar subsidência do terreno, fenómeno que se traduz num acomodamento do 
maciço em direcção à escavação resultante da retirada parcial do material que sustenta o maciço. Daqui resulta um 
reequilíbrio tensional que pode provocar subsidência do terreno com manifestações à superfície e as consequentes 
afectações do edificado. Na Solução A foram, segundo o EIA, planeados tratamentos do terreno para evitar a 

                                                      
1 Zêzere, J.L.; Garcia, R.A.C.; Oliveira, S.C.; Reis, E. (2007) – Probabilistic landslide risk analysis considering direct costs 
in the area north of Lisbon (Portugal). Geomorphology, Elsevier. doi: 10.1016/j.geomorph.2006.10.040.  
Zêzere, J.L.; Oliveira, S.C.; Garcia, R.A.C.; Reis, E. (2007) – Landslide risk analysis in the area north of Lisbon (Portugal): 
evaluation of direct and indirect costs resulting from a motorway disruption by slope movements. Landslides, Springer-
Verlag. p. 123-136 
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influência da escavação nas áreas à superfície, enquanto que nas soluções B1, B2 e C, devido à profundidade prevista 
para os túneis que é cerca de 40 m, considera-se que os valores máximos da subsidência originam deformações que 
se situam abaixo dos intervalos máximos admitidos pelas estruturas. Por estas razões, e no geral, este impacte 
considera-se pouco significativo. 

 
• O método construtivo dos túneis também provoca impactes no maciço rochoso, nomeadamente ao nível das 

deformações e movimentos induzidos no mesmo, daí a importância da escolha do método mais adequado para cada 
tipo de rocha. Segundo o estudo, irão ser utilizados os métodos de escavação a céu aberto, cut & cover e, para os 
túneis mineiros, o Novo Método Austríaco (NATM), o qual constitui uma medida de minimização de impactes já que 
contribui para a menor afectação do maciço rochoso em termos de deformações e movimentações. 

 
 

Relativamente à Geologia foram identificados os seguintes impactes negativos: 

• Utilização de explosivos no processo de desmonte na execução de escavações a céu aberto, dando origem a variações 
bruscas no estado de tensão dos materiais ou sismicidade induzida, considerando-se este impacte como pouco 
significativo já que se prevê a sua utilização em somente 20% da extensão do sub-troço B.  

• O balanço de terras resultante da moldagem do substrato geológico para a execução das escavações e aterros. 
Verifica-se que em todas as soluções existe um excedente de terras, que é de 62973 m3 para a Solução A, 436202 m3 
para a Solução B1, 918554 m3 para a B2 e 1596971 m3 para a C. O impacte global do balanço de terras, dados os 
valores previstos, considera-se, negativo e muito significativo. 

Relativamente à afectação de Recursos Minerais há a considerar duas situações distintas: os recursos minerais que se 
encontram em exploração (pedreiras licenciadas) ou, são actualmente alvo de salvaguarda por áreas próprias para o efeito 
(Reserva e Cativas) e, os recursos minerais fora das situações anteriores. 
 
Relativamente aos recursos minerais que se encontram em exploração ou são alvo de salvaguarda específica verifica-se que a 
área cativa e de reserva da CIMPOR é a única afectada tanto pela Solução B1 como, pela B2, não havendo afectação da sua 
pedreira. Segundo o EIA, o facto do traçado das soluções ter sido adaptado à localização das restantes áreas de pedreira e 
concessionadas, contribui para a minimização dos impactes ambientais sobre os recursos geológicos, nomeadamente no caso 
da pedreira da Solvay.  
 
No caso das áreas referidas da CIMPOR considera-se que a inviabilização de exploração futura das áreas cativa e de reserva 
constitui um impacte negativo e significativo, não sendo minorado o impacte pelo facto de os corredores se desenvolverem 
nestas áreas em túnel, dado que a exploração simultânea de uma pedreira com um túnel ferroviário pode não ser viável. 
 
No que se refere aos recursos minerais que não se encontram em exploração, nem em áreas de salvaguarda específicas e, 
tendo sido solicitada informação complementar no âmbito dos Recursos Minerais que veio a integrar os Elementos Adicionais 
(2), considera-se que não foi dada resposta concreta ao que havia sido solicitado. Com efeito, tendo sido pedido que se 
identificassem os impactos e, quais as medidas de minimização preconizadas para os recursos minerais atempadamente 
identificados nos primeiros Elementos Adicionais ao EIA, os Elementos Adicionais (2) remetem para os locais em exploração 
ou, devidamente salvaguardados. Citando: “…Todas estas áreas de exploração e de reserva de inertes encontram-se 
assinaladas na Carta Geológica e Peças Desenhadas do EIA. Estas áreas correspondem, de facto, aquelas que são possíveis 
identificar como podendo ter um potencial impacte negativo pela implantação do projecto, dado o valor económico associado 
na exploração destes recursos.” 
 
Posto isto, mais uma vez o EIA confunde recursos minerais com actividade extractiva e contradiz-se quando nos primeiros 
Estudos Adicionais identifica que os recursos minerais actualmente em exploração ou, salvaguardados em área de reserva, 
ocorrem, como é natural, também fora dessas áreas e são atravessados pelos traçados propostos, daí que não se entenda a 
afirmação de que só nas pedreiras é que é possível identificar a existência de eventuais impactes negativos. 
Portanto, não se aceita como boas as justificações apresentadas. No entanto, e tendo em atenção: 
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• os recursos minerais existentes ao longo dos traçados propostos são abundantes na natureza; 
• na área estudada existem explorações desses recursos e mesmo áreas destinadas à sua salvaguarda e que se 

julga serem capazes de satisfazerem as necessidades do mercado (tanto mais que os traçados apresentados 
foram discutidos com as empresas extractivas da região, conforme afirmado no EIA); 

• os condicionalismos territoriais existentes na região para um eventual estabelecimento de novas explorações, 
 
toma-se como boas as justificações apresentadas que se reportam a este último ponto, ou seja, citando: “Deste modo, não 
sendo de supor a intenção de outras explorações, já que a área é fundamentalmente urbana e as áreas livres apresentam 
também grandes condicionalismos legais…, considera-se que os impactes dos traçados, fora das zonas atrás referidas, serão 
também pouco significativos …”. 
 
Não obstante as interferências do projecto com as áreas de reserva, cativas, de exploração consolidada ou, complementar e, 
pedido de prospecção e pesquisa, atrás identificadas, a DGEG não levanta objecções à concretização do projecto, 
considerando, contudo, que no seu desenvolvimento deverão ser tidos em conta os aspectos que abaixo se indicam: 
 
- A salvaguarda do desenvolvimento da exploração dos recursos geológicos, que poderá ocorrer nas áreas de reserva, 

cativas, de exploração consolidada ou complementar e pedido de prospecção e pesquisa. 
 
- Caso as alternativas propostas relativamente ao traçado da Linha Ferroviária de Alta velocidade entre Lisboa e Porto – 

Lote D – Troço Lisboa/Alenquer (Ota) venham a interceptar as áreas de recursos geológicos com interesse para a 
exploração, para além da inutilização desses recursos nas áreas acima referidas e pedreiras licenciadas, que implica o 
pagamento de indemnização aos concessionários, será também inviabilizada a exploração futura em toda a área de 
reserva cativa para efeitos de aproveitamento de recursos geológicos. 

 
Assim, com o intuito de salvaguardar o aproveitamento desses recursos de grande interesse económico, em termos 
locais e regionais, no âmbito dos estudos em curso, deverão ser previstas medidas e estabelecidos procedimentos que, 
em tempo oportuno permitam o acesso expedito à actividade de exploração de recursos geológicos nas áreas em causa 
afectadas, durante o período de elaboração do projecto em referência e até ao início das respectivas obras. 
 

Uma vez que os traçados se sobrepõem a áreas de recursos geológicos com interesse para a exploração, com consequências 
em termos de inutilização desses recursos e de inviabilização da exploração futura em toda a área de reserva cativa para 
efeitos de aproveitamento de recursos geológicos, retira-se, tendo em conta o parecer da DGEG, que a concretização do 
projecto não é compatível com a salvaguarda destas áreas, confirmando os impactes muito significativos identificados pela 
CA no que se refere à afectação dos recursos geológicos. 
 
Quanto à medida apontada pela DGEG de permitir “o acesso expedito à actividade de exploração de recursos geológicos nas 
áreas em causa afectadas, durante o período da elaboração do projecto em referência e até ao início das respectivas obras” a 
mesma afigura-se difícil, nomeadamente no caso das reservas da Cimpor, dado a extensão da área afectada e o intervalo de 
tempo disponível. Por outro lado, a medida referida não se afigura compatível com o princípio de salvaguarda das condições 
actualmente existentes, patente nas Medidas Preventivas incluídas no Decreto nº7/2008, de 27 de Março e na RCMN.º 12/09 

de 27 de Janeiro não podendo, assim, ser considerada. 
 
COMPARAÇÃO DE ALTERNATIVAS  

No que se refere aos descritores Geomorfologia e Geologia, considera-se que a alternativa que tem menor afectação do 
ambiente é a Alternativa 1. Esta escolha prende-se com o facto de a Solução B1 ser a que apresenta as menores alterações 
na morfologia do terreno, já que tem uma menor extensão de taludes de escavação e aterros com altura superior a 15 m, e 
em termos de movimentações de terras entre as escavações e aterros, apresentar uma menor volumetria de balanço de 
terras (2096146 m3 de terras excedentes contra 2578498 m3 na Alternativa 2).  
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As alternativas são sensivelmente equivalentes no que respeita à afectação dos recursos minerais, ao desmonte das 
escavações com recurso a explosivos e à construção de túneis e escolha do seu método construtivo.  
 
 
5.3 RECURSOS HÍDRICOS E QUALIDADE DA ÁGUA 

5.3.1 Recursos Hídricos Superficiais 

CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

Os traçados em avaliação localizam-se, de acordo com a legislação em vigor (DL nº 347/2007, de 19 de Outubro), na região 
hidrográfica nº 5 (Tejo) tal como veio esclarecido nos elementos adicionais e não na Região Hidrográfica nº 3, como refere o 
EIA. Com efeito, existindo informação mais recente e, nova legislação que atende à gestão por bacias hidrográficas, deverá 
ser esta a terminologia a considerar. 
 
A identificação dos principais cursos de água interceptados (por ex. os rios Trancão e das Silveiras e, as ribeiras do Loureiro, 
das Romeiras e de Alpriate) apresentada no EIA estava incorrecta (quadro 4.5 da pág 142), daí que a CA, na fase de 
conformidade do EIA, tenha solicitado a sua revisão, tendo esta sido apresentada nos elementos adicionais, datados de 
Setembro de 2008. Tal como consta no pedido efectuado pela CA, era mais correcto terem-se identificado as bacias e sub-
bacias hidrográficas onde os traçados se irão inserir, em vez de se restringir a identificação à enumeração das linhas de água 
constantes no índice hidrográfico que serão interceptadas pelo projecto. 
 
Assim sendo, os traçados situam-se nas bacias hidrográficas do rio Trancão, ribª dos Caniços, rio da Silveira, ribª de Santo 
António, ribeira da Castanheira e rio Grande da Pipa. 
 
Para a caracterização hidrológica, o EIA considerou as estações hidrométricas de Ponte de Canas, de Ponte de Pinhal e de 
Ponte Resinga, situadas na bacia hidrográfica do rio Trancão e, apesar de referir que pretendiam avaliar os caudais 
existentes, tal não se concretizou, uma vez que apenas foram apresentados valores de escoamento médio mensal, apesar de 
existirem, pelo menos para a estação de Ponte Pinhal, valores relativos a caudais e a níveis hidrométricos. 
 
Nos elementos adicionais é referido que, nas bacias hidrográficas interferidas, não existem mais estações hidrométricas 
passíveis de serem usadas nesta caracterização uma vez que as estações estão desactivadas, ou não têm dados de 
escoamentos. Como a CA tinha solicitado a apresentação de mais dados, foram incluídos valores de caudais máximos e de 
níveis máximos instantâneos e foi acrescentada a estação de Ponte Couraça (19D/05H), no rio Grande da Pipa, desactiva 
desde 1989. 
  
Sobre esta questão merece esclarecimento o facto de estar activa a estação hidrométrica de Ponte Pinhal, na ribª de Loures, 
tal como é referido no EIA e, para além desta, as estações de Ponte Preces (19C/04H) e de Ponte de Cardosas (20C/01H) 
ambas na bacia hidrográfica do rio Grande da Pipa, existindo, portanto, mais elementos do que os considerados no EIA.  
 
A importância de se considerarem todas as informações disponíveis e, em especial, os registos das alturas máximas de água 
atingidas, prende-se com o facto de, em todas estas ribeiras e bacias, existirem problemas graves de cheias e de inundações 
que condicionam diversas actividades e ocupações.  
 
No que se refere à problemática das cheias, o EIA apresentou a delimitação da área inundável do vale do rio Trancão, tendo 
por base a informação do PDM de Loures e identificou, em cada traçado, os km em que há interferência com essas áreas. 
Comparando essa informação com a constante na peça desenhada 207, verificou-se que havia discrepâncias nos km, tendo 
as mesmas sido corrigidas nos elementos adicionais. 
 
Com base no texto apresentado nos elementos adicionais verifica-se que os traçados interceptam áreas inundadas nos 
seguintes trechos: 
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Quadro 8 – Áreas inundáveis interceptadas 

Áreas inundáveis Solução B1 Solução B2 
área inundada para um período de 
retorno de 100 anos 

km 5+850 a 7+600 sub-eixo OS.3.2 km 1 a 2+700 sub-eixo OS.4 

limite da cheia de 1979 km 6+850 a 7+350 sub-eixo OS.3.2 
km 7+760 a 8+050 sub-eixo OS.3.2 

km 1+800 a 2+450 sub-eixo OS.4 

 
Analisando-se a versão corrigida do desenho 207 verifica-se que o traçado da Sol B1 coincide com o limite da cheia de 1979 
até ao km 9 e, após este ponto, interfere com a área inundável até cerca do km 9+652 do sub-eixo OS.3.2 (antes de se 
iniciar o viaduto), não havendo, assim, concordância entre a peça desenhada em causa e o mencionado no texto. 
Encontrando-se o desenho referido à escala 1:25000, foi esta questão verificada nas plantas perfis que apresentam uma 
escala de maior pormenor (escala 1:5000), sendo aí possível constatar que o traçado se sobrepõe ao limite de cheia, apesar 
de estar previsto um muro de suporte e que, após o km 8+800, está previsto um aterro em área inundável. 
 
Sendo referido no EIA “na área do projecto ou próximo deste não se encontram, pontos de inundação ou pontos críticos. 
Apenas na ribeira da Povoa, mas no seu trecho muito a montante do projecto se identificam pontos de inundação”, verifica-
se que esta afirmação não traduz a realidade, havendo registos de inundações ao longo dos anos, como é o caso das graves 
inundações, ocorridas já em 2008, em Sacavém, a jusante dos traçados e, em todo o vale de Loures. 
 
A existência de cheias e de inundações na área em estudo não se restringe ao vale do rio Trancão, havendo registos no 
SNIRH (site do INAG) de outras ocorrências em quase todas as bacias hidrográficas interferidas que não foram consideradas 
no EIA (rio Crós Cós, rio das Silveiras e ribª de Stº António), conforme atesta a figura seguinte. O facto dos traçados não se 
localizarem nas imediações dos pontos críticos não é sinónimo que não possam ter influência nos mesmos.  
 
 

Figura 2 – Delimitação de área inundáveis 

 
 
 
Os valores dos quadros 4.7 (caudais de ponta de Cheia do rio Trancão) e 4.8 (cotas máxima de superfície de água livre 
durante a ocorrência de cheias), apresentados no EIA, indicam como fonte “Estudos de hidrologia e drenagem” da memória 
descritiva e justificativa do projecto do lote D. No volume 5 do EP, deste lote, verificou-se que constava o mesmo quadro com 
a referência, Nota Técnica relativa à Segunda Fase dos Estudos de Hidrologia e Drenagem relativos à localização da nova 
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estação de Lisboa, daí que se tenha solicitado a sua apresentação para se poderem avaliar os dados e os critérios 
considerados nessas determinações. 
 
A informação apresentada teve por base o estudo desenvolvido para a modernização da linha do Norte - relatório da fase II 
onde se utilizaram as curvas I-D-F de Matos 1986. Segundo este estudo, e de acordo com a simulação efectuada, na 
confluência do rio Trancão com a ribª de Alpriate a cota de cheia seria de 6,8m, daí que o EP tenha proposto que a cota da 
base da via não fosse inferior a 9,5m. Existindo estudos e registos da máxima cheia ocorrida neste vale devem os mesmos 
ser atendidos e, considerados no Projecto de Execução no sentido de se evitar qualquer aterro abaixo dessa cota. 
 
No que se refere à qualidade das águas superficiais, o EIA apresenta uma síntese das principais origens de poluição e, com 
base nos dados das estações de monitorização da qualidade da água existentes, conclui que a mesma não atende aos 
padrões de qualidade definidos para os diferentes usos nem, inclusivamente, para a qualidade mínima. 
 
O rio Trancão, desde a nascente e até à foz, segundo o Decreto-Lei nº 149/2004, é classificado como sensível, pelo critério 
da poluição microbiológica. Este diploma legal foi revogado a 8 de Outubro de 2008 pelo Decreto-Lei nº 198/2008, sem que 
esta classificação tenha sido alterada. 
 
Nos usos da água não foram identificadas captações superficiais, estando previsto a construção, a Norte dos corredores em 
estudo, do Aproveitamento Hidroagrícola do rio Grande da Pipa, composto por uma barragem neste rio e, por uma área de 
regadio com cerca de 822ha.  
 
No vale do rio Trancão e, na área a interferir pelo projecto, existe um complexo sistema de regularização e controlo de 
caudais composto por diques marginais de defesa das cheias, ao longo do rio Trancão, ribª de Alpriate, da Granja e dos 
Roucos que o EIA não considerou. 
 
Em toda esta área e, para além dos diques marginais situam-se, nas imediações dos traçados, reservatórios e estações 
elevatórias, ETAR e diversas infra-estruturas de adução e distribuição de água e, de águas residuais, algumas de grande 
importância para a região da Grande Lisboa, tendo sido identificadas como passíveis de ser interferidas, as seguintes:  
 
 

Quadro 9 – equipamentos passíveis de ser interferidos pelos traçados 

Solução A Solução B1 Solução B2 Solução C 
aqueduto do Alviela -  km 
2+780  

adutora de circunvalação 
km 9+370 

adutora de 
circunvalação - km 
6+950 

adutora do Alviela - km 
6+560m 6+910 e 
7+110 

aqueduto do Tejo-  km 2+690 conduta salmoura Solvay 
km 13+300 

conduta salmoura 
Solvay km 15+150 

 

adutora VFX - Telheiras km 
3+396 

 conduta Solvay km 
7+130 

 

SIMTEJO - km 4+510, 4+520 
e 4+680 

   

 
IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

A construção de uma infra-estrutura linear, como uma nova linha ferroviária, será responsável pela alteração das condições 
de escoamento e por uma diminuição da capacidade de infiltração.  
 
O efeito de barreira, criado logo na fase de construção e que se irá manter na fase de exploração, será responsável pela 
concentração do escoamento num menor número de locais, levando a que nos locais restabelecidos ocorra um aumento do 
caudal e uma diminuição do tempo de concentração, podendo-se assim aumentar o risco de inundação a jusante. A 
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significância deste impacte será tanto mais significativa, quanto maior for o número de estruturas e de edificações que 
possam vir a ser afectadas. 
 
O facto de se prever um volume significativo de excesso de terras a colocar em depósito, se tal se verificar sobre linhas de 
água ou, em áreas inundáveis, constitui um impacte negativo e muito significativo que urge acautelar.  
 
Sendo certo que praticamente todas as linhas de água interferidas são restabelecidas, quer por PH, quer por viadutos, tal 
facto não invalida que não possam vir a ocorrer impactes negativos se, a jusante, não existirem secções de vazão suficientes 
e adequadas para as novas condições que forem criadas. Acresce que a alteração na capacidade de transporte do caudal 
sólido (deposição ou arraste), pode originar impactes negativos na segurança dos pontões e outras estruturas situadas ao 
longo da linha de água. 
 
O EIA identifica algumas situações em que o EP não prevê o restabelecimento, por PH, das linhas de água interferidas, 
tendo-se verificado que parte dessas situações ocorre nas travessias em escavação, à excepção da linha de água ao km 
2+375 da Solução C, que deve ser restabelecida. 
 
O projecto prevê elevado número de túneis e de viadutos, cujas drenagens ainda não estão definidas, no entanto podem ser 
responsáveis pela concentração de descargas de caudais em pontos específicos que, caso não tenham secções de vazão 
suficientes e, desobstruídas, podem ser responsáveis por agravar ocorrências de inundações que nesta região já são 
frequentes. 
 
A possibilidade de ocorrência desta situação é particularmente preocupante na travessia da ribª do Mocho onde será 
previsível a descarga de dois túneis e, do viaduto, numa ribeira que, por obstruções e desvios criados, é um ponto crítico que 
pode não suportar a concentração de descargas num só ponto, sem que sejam adoptadas medidas de regularização e de 
controlo de caudais até à zona que já mereceu intervenção pela Parque Expo. 
 
Igual preocupação se levanta nas travessias das ribª das Silveiras e do Loureiro, na ribª de Santo António e no trecho final do 
traçado da Solução C, na ribeira da Castanheira, para onde é previsível a drenagem de um túnel e de uma escavação de 
dimensões significativas. 
 
Segundo o EIA a erosão ocorrente nos solos desmatados pode dar origem a um aumento do caudal sólido transportado 
sendo referido que “A magnitude do impacte varia, em larga medida, em função da erodibilidade dos solos e do declive, 
considerando-se relativamente reduzida na generalidade dos casos”. Analisando-se os traçados que são apresentados não se 
concorda com esta conclusão, uma vez que os emboquilhamentos dos túneis estão por vezes em locais com declive 
acentuado. Por outro lado, o trecho da Solução B1 após a travessia do rio Trancão, desenvolve-se a meia encosta, em local 
instável, onde se prevê a realização de inúmeras soluções de contenção e estabilização.  
 
O EIA considera que será no traçado da Solução B2 que haverá maior interferência com depósitos de vertente, daí estarem 
previstos mais muros de suporte para proteger as linhas de água próximas do limite da linha férrea, sendo indicados os km 
2+654 a 3+062 do eixo 1.3 para a respectiva localização. Contudo, analisando-se os traçados verifica-se que a Solução B1 
também passa nesta mesma encosta, onde ocorre este tipo de formação, e com maior extensão de muros de suporte do que 
a indicada para a B2, daí que não seja perceptível a razão porque o EIA apenas indica esta possibilidade para a Solução B2, 
quando é afinal previsível que a situação seja mais grave para a Solução B1. A Solução B1 prevê, neste local, a realização de 
muros para evitar a ocupação da área inundável pelo que o projecto terá de ter em conta, na drenagem desta encosta, a 
possibilidade de ocorrência de níveis da água elevados a jusante das PH. 
 
Os problemas de instabilidade de taludes e de encostas são uma realidade nesta região e, em certos locais e datas, foram 
responsáveis por inundações ocorridas em resultado da obstrução de locais preferenciais de escoamento. Esta situação foi 
particularmente grave a Norte do final deste lote, no lugar de Quintas, nas cheias de 1969. Assim sendo, e para a Solução C, 
merecem referência locais como Calhandriz e Cachoeira, geologicamente instáveis e que carecem de uma análise especial e 
de soluções adequadas tendo em vista evitar deslizamentos com implicações na drenagem natural. 
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Igualmente a descarga de águas pluviais dos viadutos, em queda livre de grandes alturas, promove a erosão hídrica, 
podendo potenciar deslizamentos e, desmoronamentos, de encostas e taludes. 
 
Apesar de ser referido no EIA que os pilares dos viadutos não se podem situar no leito menor das linhas de água, da análise 
das peças desenhadas ficam dúvidas se essa situação foi atendida na ribeira das Romeiras, no viaduto da CREL da Solução 
B1 e, na linha de água sob o viaduto V1.1-5 da Quinta da Azibreira na Solução B1.  
 
Na análise efectuada, o EIA não contemplou os diques marginais de protecção de cheias do rio Trancão nos campos de 
Loures, os quais, no entanto, serão interferidos pelas duas soluções, constituindo um impacte negativo e significativo. 
Acresce que na Solução B2 é previsível a afectação, por um pilar, de uma vala de drenagem junto ao CM1255. 
 
Embora seja referido que não estão previstos aterros em áreas inundáveis, a análise dos elementos apresentados, sendo 
contraditórios entre si, levantam dúvidas e fica por esclarecer se estes não ocorrem na Solução B1 até ao km 9+625, apesar 
dos muros previstos, pelo que será necessário maior detalhe nos estudos relativos à cota de cheia para a definição da base 
dos aterros, para se afirmar que o impacte nos leitos de cheia é pouco significativo. 
 
No que se refere ao PIB, o EIA refere que o mesmo intercepta a ribª de Santo Antonio e outras duas linhas de água de média 
importância, contudo, dado o PIB se desenvolver em viaduto, não irá afectar as linhas de água ao km 14 da Solução B1 e ao 
km 16 da Solução B2. De acordo com o Estudo Prévio, o PIB, na Solução B1, não se situa no local indicado no EIA, mas sim 
entre o km 9+200 e 9+850, estando, neste caso, previstos muros para evitar a afectação da ribeira da Pipa, pelo que a 
análise apresentada no EIA não está correcta. 
 
O desenvolvimento do traçado em túnel ou viaduto minimiza possíveis impactes, daí que o EIA refira que não está prevista a 
necessidade de se desviarem infra-estruturas de transporte de água. Contudo, em Projecto de Execução deverá fazer-se o 
levantamento das infra-estruturas de transporte de água passíveis de sofrerem afectações directas, ou indirectas, no sentido 
das mesmas serem consideradas como locais sensíveis a proteger durante a obra. 
 
Os impactes na qualidade da água estão associados aos trabalhos de construção, prevendo-se um aumento do teor em 
sólidos suspensos e, em caso de acidente, com uma descarga acidental de outros contaminantes, impactes passíveis de 
minimização se adoptadas as medidas propostas para essa fase.  
 
O impacte associado ao aumento da carga de material sólido que pode ser arrastado dos locais da obra pelas águas pluviais 
pode ser mitigado se adoptadas medidas de retenção e de decantação de sólidos antes da descarga no meio, merecendo 
maior preocupação as áreas onde se pratica agricultura como os Campos de Loures, as vinhas de Bucelas, e os 
emboquilhamentos dos túneis. 
 
Podendo ser minimizados os impactes cumulativos do duplo efeito de barreira, para tal será necessário efectuar um estudo 
exaustivo do estado e da capacidade de todas as estruturas hidráulicas existentes nessas vias, a montante e a jusante, no 
sentido de se proporem soluções compatíveis, tal como se realizou aquando da obra de CREL, para a ribeira das Romeiras, 
que nesta data será de novo interceptada pelo projecto. 
 
Tendo por base os impactes identificados para este factor a comparação das alternativas efectuada no EIA atendeu a: 

- nº de linhas de água interceptadas; 
- interferência com infra-estruturas de aproveitamento dos recursos hídricos superficiais; 
- área de leito de cheia interceptada; 

e, concluiu que a Solução B1 é o traçado menos favorável. 
 
Na análise efectuada neste parecer verificou-se que determinados pontos mais sensíveis em termos de impactes nos recursos 
hídricos são coincidentes, como seja a travessia do ribeiro do Mocho, do rio Trancão e o final junto à ribeira Castanheira. Na 
analise comparativa dos traçados atendeu-se a: 
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- efeito de barreira, concentração do escoamento e impactes cumulativos com outras vias; 
- ocupação de  áreas inundáveis e interferência com áreas mais susceptíveis a instabilidade; 
- necessidade de implementação de medidas de controlo de caudais; 
- interferência com diques de protecção; 

tendo-se concluído que a Solução B1 é claramente mais desfavorável para este factor. 
 
Os impactes identificados no EIA foram considerados como de magnitude reduzida e pouco significativos após a adopção das 
medidas de minimização propostas, situação que se confirma se forem desenvolvidos em fase de PE mais estudos e 
adoptadas as medidas propostas neste parecer.  

 

 
5.3.2 Recursos hídricos subterrâneos 

CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

O sistema hídrico subterrâneo está dependente das características geológicas e geomorfológicas regionais, daí que as áreas 
aluvionares correspondam a locais de maior produtividade e com o nível freático mais elevado. Igualmente nestas áreas a 
permeabilidade é mais significativa, estando estes aquíferos mais vulneráveis à poluição. 
 
Os traçados em estudo situam-se na unidade hidrogeológica da Orla Ocidental indiferenciada e, a Norte do ponto final deste 
lote ocorre a unidade da Bacia do Tejo-Sado (sistema aquífero T1- Bacia do Tejo-Sado - Margem Direita).  
 
Para a caracterização da qualidade das águas subterrâneas o EIA apresenta uma análise tendo por base o Atlas do Ambiente 
digital cuja escala não permite caracterizar a área em estudo, para além dessa informação não estar actualizada. 
Complementarmente são apresentados resultados de duas estações de monitorização da qualidade da água no sistema 
aquífero Ota-Alenquer que não vai ser interferido, daí que a apresentação desta informação não contribua para uma efectiva 
caracterização da qualidade da água subterrânea na área em estudo. 
 
As águas subterrâneas são usadas para diversos usos (doméstico, industrial e rega) ao longo dos traçados tendo o EIA 
apresentado uma listagem de captações. Esta listagem não corresponde a um inventário de pontos de água pelo que o seu 
número poderá ser muito superior ao apresentado no EIA. 
 
O Aproveitamento Hidroagrícola de Loures, Campos de Loures, no vale do rio Trancão, com uma área de 700ha estende-se 
ao longo da várzea, de inúmeras linhas de água desta bacia Hidrográfica sendo composto por caminhos, valas de enxugo e 
diques marginais de defesa dos campos contra as cheias. A água usada para a rega desta área tem origem subterrânea, 
sendo captada por meio de poços e furos, embora estes não sejam localizados nas peças desenhadas.  
 
Segundo o EIA, e nos corredores em estudo, os traçados vão interceptar o Aproveitamento Hidroagrícola de Loures entre o 
km 7 e 10+500 do sub-eixo OS.3.2 da Solução B1 e, ao km 2, do eixo OS.4 da Solução B2. De acordo com o desenho 207 
esta área tem início antes do km 7 do sub-eixo OS.3.2 da Sol B1. 
 
IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

A realização de aterros pode ser responsável por impactes ao nível da recarga dos sistemas, resultado da destruição de locais 
preferenciais de infiltração e aumento da área impermeabilizada, para além de poder igualmente ser responsável pela 
alteração do nível freático.  

Por outro lado, a realização de escavações pode interferir com a circulação preferencial das águas subterrâneas e, assim, ser 
responsável pelo rebaixamento do nível freático. Sendo referido no EIA que estas situações têm maior probabilidade de 
ocorrência nas imediações das escavações de grande extensão e profundidade, o estudo, considera, contudo, que estas são 
pouco significativas nos traçados em estudo. 
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Uma vez que o projecto prevê a realização de escavações que podem atingir no trecho comum mais de 25m de altura, não se 
pode concluir que estas não são significativas, pelo que é previsível o surgimento de exsurgência nos taludes e o 
rebaixamento do nível freático numa área de influência que pode ser mais, ou menos significativa, dependendo do tipo de 
formações ocorrentes.  
 
A interferência directa do projecto com pontos de água constitui um impacte negativo e significativo para o âmbito local, 
dependendo a magnitude do número de afectações e dos usos que lhe estão associados. O rebaixamento do nível freático, 
resultado da realização de escavações, pode ser responsável por impactes indirectos no nível da água e nos caudais dos 
pontos de água situados na área de influência, sendo necessário na fase de PE efectuar um efectivo levantamento e 
caracterização dos pontos de água susceptíveis de serem afectados, como suporte à proposta e adopção das respectivas 
medidas de mitigação. 
 
Igualmente a construção dos túneis pode ser responsável por rebaixamentos do nível freático e por alterações na circulação 
subterrânea de água, sendo esta situação mais significativa nas zonas arenosas e aquando da interferência com falhas e de 
fracturas. Segundo o EIA, a ocorrência destas situações é previsível em grande parte dos túneis que são propostos, 
destacando-se as seguintes situações:  
 
Solução A  
• no túnel podem ocorrer caudais por vezes significativos nas camadas constituídas por areias e, sempre que se interfira 

com formações de natureza predominantemente argilosa. Podem ocorrer níveis suspensos nas formações mais arenosas 
intercaladas nas formações argilosas. 
 

Solução B1 
• túnel OS32 onde podem ocorrer caudais, por vezes significativos, nas formações constituídas por areias; 
• túnel 1.2-1 pode ocorrer água nas zonas de falha; 
• Túnel 1.1-2 – a existência de falhas, no emboquilhamento, implica que seja provável a ocorrência de exsurgências; 

 
Solução B2 
• túnel OS4.1 – como OS32, onde podem ocorrer caudais, por vezes significativos, nas formações constituídas por areias; 
• túnel 1.3-2 - água constante 
• túnel 1.3.3 - ocorrência provável de exsurgências nas zonas de falha. 

 
Em síntese, o EIA considera que a situação é semelhante para as várias soluções “podendo existir pontualmente alguma 
interferência com níveis de água suspenso em função das características geológicas”. Tendo em conta as opções de projecto 
adoptadas o EIA considera que estes impactes serão negativos na drenagem subterrânea, prováveis, permanentes, imediato 
e reversíveis. 
 
Sendo certo que o sistema hídrico após a interferência voltará a um estado de equilíbrio, daí se poder considerar reversível, 
tal não significa que volte à situação inicial, ou seja, a circulação subterrânea pode ser restabelecida não querendo isto 
significar que os níveis freáticos se mantenham iguais em todos os locais, nem que os caudais a extrair voltem a ser iguais 
em todos os pontos. Embora seja referido que aquando da afectação de um ponto de água o mesmo será reposto, a 
viabilidade desta medida está dependente da área de influência do rebaixamento e da área afecta à propriedade, pelo que 
podem existir situações em que as minimizações não serão eficazes.   
 
Em relação às captações o EIA identificou impactes ao nível de: 
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Quadro 10 – impactes identificados pelo EIA nas captações da envolvente dos traçados 

Impactes Solução A Solução B1 Solução B2 Solução  C 
captações no corredor de 80m – 
afectação directa 

  2 mas o traçado passa em 
túnel pelo que pode haver 
afectação do nível da água  

 

a menos de 200m de escavações 2 5 10 4 
 
 
Como critérios de comparação dos traçados o EIA considerou: 
 

-  quantidade de captações intersectadas pelo traçado; 
-  quantidade de captações onde possa existir uma possibilidade, ainda que remota, de afectação da produtividade das 

mesmas; 
-  áreas de infiltração máxima interferidas pela plataforma; 

e, concluiu que a solução  B1 é mais favorável embora a diferença não seja relevante. 
 
Não tendo sido realizado para o EP um verdadeiro inventário de pontos de água implica que se desconheça a magnitude 
deste impacte, no entanto, e uma vez que não se interfere com sistemas aquíferos sensíveis, nem com origens de água 
usadas para abastecimento público de água, os previsíveis impactes, tendo um âmbito local, não apresentam uma magnitude 
significativa. 
 
Face aos impactes identificados na qualidade da água, não significativos, não se afigura justificada a proposta de se 
monitorizar a qualidade da água, nem a proposta de se monitorizar parâmetros que não estão associados à fase de 
construção (Cu, Cd e Zn) pelo que não se concorda com a proposta apresentada no EIA de se proceder a essa 
monitorização.  
 
5.3.3 Comparação de Alternativas 

A comparação ambiental de alternativas, efectuada no cap. 8 do EIA, teve por base a predição e avaliação de impactes 
realizada no capítulo 6 e atendeu às medidas de minimização propostas no cap. 7, daí que a comparação das soluções 
efectuada no EIA tenha em conta a significância dos impactes residuais. 
 
Na avaliação efectuada considera-se que os impactes negativos mais significativos irão ocorrer nas águas superficiais e, mais 
especificamente, na Solução B1, pelo que o traçado mais desfavorável para os recursos será a Alternativa 1. 
 

 

5.4 QUALIDADE DO AR 

Embora se considere que o factor ambiental Qualidade do Ar não é significativo para o projecto em avaliação, procedeu-se à 
sua análise, ainda que de uma forma sumária. 
 
CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

Para caracterizar a qualidade do ar, o EIA recorreu à informação constante do relatório “Avaliação Preliminar da Qualidade do 
Ar em Portugal, no âmbito da Directiva 1999/30/CE – SO2, NO2, NOX, PM10 e Pb”, estando a área de intervenção do 
projecto integrada na aglomeração Área Metropolitana de Lisboa Norte e na Zona Vale do Tejo e Oeste.  
 
Foram analisados os dados relativos à concentração de SO2, NO2, PM10, O3 e CO registados, em 2006, na estação dos 
Olivais da rede de estações fixas da CCDR – LVT, por ser aquela que se encontra mais próxima da área do Projecto, na AML 
Norte. No Aditamento ao EIA, em resposta ao solicitado pela CA, foi apresentada também a análise dos resultados obtidos na 
Estação de Loures. Para a caracterização na zona Vale do Tejo e Oeste, foram analisados os resultados das seguintes 
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estações fixas da rede privada da EDP da Central Termoeléctrica do Ribatejo: Estação de Castanheira do Ribatejo (estação de 
fundo, em ambiente suburbano) e Estação de Ironfer, Estação da RDP e Estação da Vinha (estações industriais, em ambiente 
rural) para o poluente SO2 e para o período 1996-2000. 
 
O EIA recorreu, ainda, aos resultados da campanha de medição das concentrações de SO2 e de NO2 (uma em Julho de 2000 
e outra em Maio de 2001), com base no uso de tubos de difusão, constantes do relatório “Campanhas para a Avaliação 
Preliminar da Qualidade do Ar em Portugal – NO2 e SO2 – Tubos de Difusão”. 
 
Com base na análise dos dados apresentados, podemos considerar que a qualidade do ar na área de intervenção do projecto 
é globalmente razoável. 
 

IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

Os impactes decorrentes do projecto foram avaliados para a fase de construção e para a fase de exploração. A avaliação dos 
impactes na fase de construção foi efectuada, tendo em consideração a estimativa das emissões de poluentes atmosféricos 
resultantes da construção e os receptores sensíveis localizados na envolvente. Nessa fase, os impactes são 
fundamentalmente devidos à reemissão e emissão de partículas e à emissão dos veículos afectos à construção. 
 
Os maiores impactes fazem-se sentir nas áreas de maior ocupação habitacional na envolvente dos traçados, destacando-se 
os receptores sensíveis localizados a menos de 100 – 150 metros do eixo os traçados. Segundo o Quadro 6.41 (Capítulo 6.8 - 
Qualidade do Ar) verifica-se, para as distâncias indicadas, a existência de 10 edifícios na Solução A, 39 edifícios na Solução 
B1, 61 edifícios na Solução B2 e 27 edifícios na Solução C. Refira-se, contudo, que a informação do Quadro 6.41 não é 
consistente com a informação do Quadro 6.99 (Capítulo Sócio-Economa), o qual indica, nomeadamente, para distâncias 
iguais ou inferiores a 100m, a existência de 63 edifícios na Solução B1 e de 334 edifícios na Solução B2. 
 
De um modo geral, os impactes na fase de construção são negativos, imediatos, directos, de carácter temporário, de 
magnitude reduzida e pouco significativos. Estes impactes poderão ser minimizados, desde que adoptadas as medidas 
adequadas em fase de obra, aceitando-se as propostas no EIA. 
 
Relativamente à fase de exploração, as actividades resultantes do funcionamento da linha ferroviária não irão induzir 
impactes directos na qualidade do ar. Os impactes negativos decorrem indirectamente da produção de energia eléctrica, 
consumida na propulsão do comboio, no entanto prevêem-se impactes positivos resultantes da redução da utilização de 
modos de transporte mais poluentes, como o transporte aéreo e o transporte rodoviário. 
 
Os impactes na fase de exploração foram avaliados, a uma escala nacional, em termos da emissão de gases com efeito de 
estufa (CO2) e de gases acidificantes (SO2 e NOx), tendo concluído que são positivos, mas de significância reduzida e 
idêntica para todos os eixos dos traçados. 
 
COMPARAÇÃO DE ALTERNATIVAS  

O critério utilizado para comparar as duas alternativas de traçado, em termos da qualidade do ar, foi o número de receptores 
sensíveis na faixa dos 100-150 m dos traçados, identificado no EIA. Considerando que nas proximidades da Solução B2 se 
verifica a presença de 61 receptores comparativamente com os 39, identificados para a Solução B1, pode concluir-se que a 
Solução B1 é a menos desfavorável. Consequentemente, em termos globais e, no que à Qualidade do Ar diz respeito, a 
Alternativa 1 (Solução A+Solução B1+Solução C) é a menos desfavorável. 
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5.5 RUÍDO 

CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

O projecto em avaliação desenvolve-se nos concelhos de Loures, Vila Franca de Xira e Arruda dos Vinhos. Uma vez que estes 
municípios não efectuaram ainda a classificação acústica de zonas no seu território atendeu-se, para efeitos de avaliação, ao 
prescrito no ponto 3 do Art. 11º do Regulamento Geral de Ruído (RGR), considerando-se como valores limite de exposição 63 
dB(A) e 53 dB(A), para os indicadores Lden e Ln,  
 
A área de estudo considerada para cada uma das alternativas propostas, designadamente a Alternativa 1 (Solução A+Solução 
B1+Solução C) e a Alternativa 2 (Solução A+Solução B2+Solução C) foi definida com base na largura das faixas delimitadas 
pelas isófonas de Lden de 63 e de Ln de 53 dB(A) previstas para 2025.  
 
Dentro daquelas faixas, com larguras respectivamente de 200 e 180m, foram identificadas vinte zonas, designadas por 
Situações, nomeadamente duas na Solução A, oito na Solução B1, seis na Solução B2 e quatro na Solução C. De salientar que 
nas Situações identificadas na Solução A não existem receptores sensíveis.  
 
A caracterização acústica das diferentes Situações foi então efectuada através de medições de ruído ambiente em 18 pontos, 
considerando-se, para isso, os receptores mais próximos da LAV. Os valores registados permitem concluir que, na situação 
actual, o ambiente sonoro se apresenta, de um modo geral, pouco a moderadamente perturbado, sendo que os valores de Ln 
são superiores aos limites de exposição fixados pela legislação, apenas em 3 dos 22 pontos considerados, com valores 
máximos de 54 dB(A).  
 

IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

Na fase de construção, a avaliação foi efectuada de forma qualitativa, uma vez que uma quantificação precisa exigiria um 
conhecimento rigoroso dos equipamentos usados na frente de obra num dado momento. 
 
São apresentados os raios de influência para cada um dos equipamentos usados na obra, tendo em conta os níveis máximos 
de nível de potência sonora, admitidos por lei e os valores limites fixados para zonas não classificadas. 
 
De acordo com os valores apresentados, e considerando cada equipamento isoladamente, verifica-se que a área de influência 
da Linha na fase de construção pode variar entre os 22 e os 159 m, considerando o valor de 63 dB(A), podendo ser superior 
a este valor para distâncias menores que 10m, quando se considera o funcionamento de vários equipamentos em simultâneo.  
 
Na fase de exploração, a avaliação de impactes foi efectuada de duas formas distintas: 
 

(i) elaboração de Mapas de Ruído para os indicadores Lden e Ln para o ano de 2025; 
 
(ii) cálculo dos valores de Lden e Ln resultantes, para o conjunto de pontos de avaliação considerados na Situação Actual. 

 
Com base nos valores de Lden e Ln foi então avaliado o cumprimento da legislação em vigor, nomeadamente do critério de 
exposição máxima. A análise realizada permitiu identificar os receptores em que se registarão situações de incumprimento, 
bem como o valor do diferencial relativamente aos valores limite fixados para aqueles indicadores. Foram também 
identificados os receptores em que a diferença entre os valores de Lden e/ou Ln com e sem projecto será superior a 12 dB(A) 
(Regra de Boas Práticas). 
 
As situações mais gravosas são apresentadas nos quadros seguinte, para 2025, ano considerado no projecto de medidas de 
minimização.  
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Quadro 11 – Níveis de Ruído Ambiente mais elevados previstos para a Solução B1 em 2025 

Eixo pK Local 
Lden  (SA) 

dB(A) 
Ln  (SA) 
dB(A) 

Lden(SF) 
d(A) 

Ln (SF) 

d(A) 
∆SA 

dB(A) 
∆VL 

dB(A) 
∆RBP 
dB(A) 

Subeixo 
1.1.2 

10+800-
11+979 

B1-5 (E/D) 
Bairro das Casteloiças 

59 51 69 59 10 6 - 

56 49 71 61 15 8 3 

7+400-8+600 
B1-6 (E/D) 

Vila de Rei 
63 54 68 58 5 5 - 

48 40 66 56 18 3 6 

12+900-
14+400 

B1-8 (E/D) 

Adanaia, Qt. da Calçada, 
Casal do Pinhel,  
Qta. do Repouso 

56 48 72 61 16 9 4 

∆SA – Acréscimo relativamente à Situação Actual; 
∆VL – Diferencial relativamente ao Valor Limite; 
∆RBP – Diferencial relativamente à Regra de Boas Práticas; 
 

Quadro 12 – Níveis de Ruído Ambiente mais elevados previstos para a Solução B2 em 2025 

Eixo pK Local 
Lden  (SA) 

dB(A) 
Ln  (SA) 
dB(A) 

Lden(SF) 
d(A) 

Ln (SF) 

d(A) 
∆SA 

dB(A) 
∆VL 

dB(A) 
∆RBP 
dB(A) 

Subeixo 
1.3 

13+900-14+250 
B2-5 (E/D) 

Lugar do Mato 
Loureiro 

57 46 71 60 14 8 2 

15+000-16+200 
B2-6 (E/D) 

Adanaia Qt. do Castelo,Casal 
do Pinhel, Qta. do Repouso 

56 48 72 61 16 9 4 

∆SA – Acréscimo relativamente à Situação Actual; 
∆VL – Diferencial relativamente ao Valor Limite; 
∆RBP – Diferencial relativamente à Regra de Boas Práticas; 

 

Quadro 13 – Níveis de Ruído Ambiente mais elevados previstos para a Solução C em 2025 

Eixo pK Local 
Lden  (SA) 

dB(A) 
Ln  (SA) 
dB(A) 

Lden(SF) 
d(A) 

Ln (SF) 

d(A) 
∆SA 

dB(A) 
∆VL 

dB(A) 
∆RBP 
dB(A) 

Eixo 2 

0+200-1+400 
C-1 (E/D) 

Cotovios, Casal da Tapada, 
Casal da Boavista 

62 54 69 59 7 6 - 

2+200-3+400 
C-2 (E/D) 

Geralda, Badalinho 
45 37 70 60 25 7 13 

52 40 71 61 21 8 9 

4+600-5+400 
C-3 (E/D) 

Casal das Elas 48 41 70 60 22 7 10 

∆SA – Acréscimo relativamente à Situação Actual; 
∆VL – Diferencial relativamente ao Valor Limite; 
∆RBP – Diferencial relativamente à Regra de Boas Práticas; 

 
 
Tendo em conta as previsões apresentadas no EIA, verifica-se a necessidade de adoptar medidas de minimização que 
reduzam os níveis sonoros de forma a cumprir-se os valores limite de exposição fixados para zonas não classificadas. Nos 
locais em que os níveis sonoros são já superiores aos valores limite na Situação Actual, será necessário a adopção de 
medidas que reduzam os níveis sonoros de forma a manter os valores existentes. Para efeitos de aplicação de medidas são 
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também considerados os locais em que o acréscimo nos níveis de ruído ambiente relativamente à Situação Actual é superior 
a 12 dB(A).  
 
As medidas propostas no EIA incluem a edificação de barreiras acústicas que, de acordo com a informação apresentada, será 
suficiente para minimizar os impactes do projecto sobre o ambiente sonoro. 
 

COMPARAÇÃO DE ALTERNATIVAS  

A selecção da Alternativa menos desfavorável foi efectuada com base no valor do Índice de Exposição Acústica, determinado 
para as Soluções que constituem cada uma das Alternativas. Este índice é calculado a partir das seguintes equações: 

IEALden = a + 2b + 3c   e   IEALn = d + 2e + 3f 
 

em que os valores de a, b e c correspondem ao número de edifícios expostos ao valor de Lden, contido num determinado 
intervalo; os coeficientes d, e e f dependem também do intervalo de exposição, mas relativamente ao indicador Ln, de acordo 
com o apresentado no quadro seguinte. 
 

Quadro 14 – Intervalos usados no cálculo de IEA 

Coeficientes Intervalos de Lden Intervalos de Ln 

a 63 dB(A) ≤Lden ≤ 65 dB(A) - 

b 65 dB(A) <Lden ≤ 75 dB(A) - 

c Lden > 75 dB(A) - 

d - 53 dB(A) ≤Ln ≤ 55 dB(A) 

e - 55 dB(A)< Ln ≤ 65 dB(A) 

f - Ln > 65 dB(A) 

 
O valor do índice de exposição acústica é então dado por:  

IEA = IEALden+ IEALn 
 
sendo que a alternativa menos desfavorável, corresponderá à que tiver menor valor de IEA. Os valores de IEA determinados 
para as Soluções em estudo são apresentados no Quadro seguinte. 
 

Quadro 15 – Valores de IEA para as três Solução em 2025 

Soluções IEA 

A 0 

B1 212 

B2 364 

C 152 

 
Os resultados obtidos permitem concluir que a Alternativa 1, constitui a alternativa menos desfavorável. 
 
 
5.6 VIBRAÇÕES  

CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

O estudo, na sua generalidade, foi enquadrado na legislação e bibliografia utilizada no meio técnico de uma forma correcta. A 
caracterização da situação de referência passou pela escolha adequada dos pontos de medição, no entanto, a metodologia 
adoptada não foi a mais adequada, no que diz respeito à aparelhagem utilizada e à técnica de medição. Este assunto foi 
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objecto de uma reunião realizada na APA, entre técnicos do LNEC e os consultores da RAVE, em que foram enumeradas as 
preocupações da CA relativas à metodologia utilizada. Em face do baixo nível de vibrações existente ao longo de todas as 
soluções estudadas para o traçado, devido a não existirem grandes fontes geradoras, consideram-se satisfatórios os 
elementos apresentados, apesar da deficiente caracterização da situação actual.  
 
IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

Segundo o EIA, os impactes são negativos, imediatos, certos, locais, directos e permanentes, apresentando-se no quadro 16 
o número de edifícios expostos a diferentes níveis de vibração e índice de exposição a vibrações, por solução, e no quadro 17 
a magnitude e significância das vibrações em cada uma das soluções em presença. 
 
 

Quadro 16 - Número de edifícios expostos a diferentes níveis de vibração, 
 índice de exposição  a vibrações 

 
Solução LV < 75 dBV 75 dBV ≤ LV ≤ 85 dBV LV > 85 dBV IEV 

Solução A 0 0 0 0 
Solução B1 73 7 2 93 
Solução B2 123 5 2 139 
Solução C 40 14 2 74 

Fonte: Relatório Síntese do EIA do Projecto da Ligação Ferroviária de Alta Velocidade entre Lisboa e Porto –  
Lote D – Troço Lisboa – Alenquer (Ota) - Estudo Prévio.  Quadros 6.83 a 6.85 

 
 

Quadro 17 – Significância e Magnitude dos impactes 

Solução Alternativa 
Vibrações 

Significado Magnitude 
Solução A (1) (1) 

Solução B1 Significativa Elevada 

Solução B2 Muito significativa Elevada 

Solução C Significativa Moderada 

(1) Sem receptores potencialmente expostos, considerando a adopção de medidas de minimização na base dos túneis, 
para redução da propagação de vibrações 

Fonte: Relatório Síntese do EIA do Projecto da Ligação Ferroviária de Alta Velocidade entre Lisboa e Porto – Lote D 
– Troço Lisboa – Alenquer (Ota) - Estudo Prévio.   

 
 
Os critérios utilizados para a avaliação da significância do impacte devido às vibrações está correcta, no entanto, a contagem 
do número de edifícios expostos para cada um dos intervalos de significância foi efectuada com base na curva de atenuação 
apresentada no EIA. Esta determinação é necessária para o cálculo do índice de exposição à vibração (IEV), indicador 
utilizado no EIA para efeitos de comparação dos traçados (quanto menor o valor de IEV, melhor a solução alternativa, em 
termos de locais expostos a vibração). Nesta fase, e em função das incertezas ainda existentes, é aceitável a metodologia 
adoptada, no entanto, durante a fase de Projecto de Execução deverá ser determinada experimentalmente a curva de 
atenuação, principalmente nas zonas de maiores aglomerados populacionais. 
 
Estes estudos experimentais deverão abranger as zonas de maior sensibilidade ou onde se prevê que venham a existir níveis 
de vibração não compatíveis com as normas adoptadas a nível nacional e internacionalmente (NP2074:1983 para vibrações 
impulsivas, ISO2631:1989 para vibrações continuadas e as recomendações utilizadas pelo "Federal Railroad Administration, 
Oct. 2005" do "U.S. Department of Transportation"). Com base nestes estudos, se necessário (para efeito de minimizar a 
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incomodidade resultante da percepção do ruído, com origem em vibrações), deverão ser previstas medidas de redução e de 
controlo de vibrações. 
 
As medidas de minimização apresentadas no EIA para a fase de exploração dizem respeito quase que exclusivamente a 
barreiras acústicas, prevendo-se unicamente a colocação, em viadutos e na base dos túneis, de material resiliente na ligação 
dos diferentes elementos constituintes do carril, conseguindo-se uma redução de cerca de 8 dB(A) na emissão de vibrações 
do comboio ao solo. Estas medidas podem ser consideradas aceitáveis em face da curva de atenuação adoptada e da fase de 
estudo prévio. Porém, após os ensaios de caracterização, será necessário efectuar uma reavaliação da eficiência destas 
medidas. 
 
As medidas de minimização apresentadas para a fase de construção são consideradas apropriadas para o tipo de projecto e 
para a fase de Estudo Prévio. 
 
COMPARAÇÃO DE ALTERNATIVAS 

Em face das alternativas propostas, considera-se a Alternativa 1 (Solução A+ Solução B1+ Solução C) como a menos 
desfavorável, dado ser aquela que tem menos condicionantes e que levanta menos problemas do ponto de vista das 
Vibrações. 
 
 
5.7 SOLOS  

CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

Conforme é referido no EIA, a caracterização dos solos foi feita com base nas Cartas dos Solos de Portugal – Cartas 
Complementares do IDRHa, à escala 1:25 000, complementada com a informação das Plantas de Condicionantes dos PDM, 
dos concelhos interceptados e fotografia aérea. A classificação taxonómica utilizada foi a do ex-CNROA. 
 
A área considerada corresponde ao corredor de 400 m de largura, centrado no eixo de cada uma das soluções propostas. 
Apresenta-se no Quadro 18 a identificação da representatividade, por Solução, das unidades pedológicas presentes na área 
em estudo. 

 
Quadro 18- Representatividade dos Solos na Área em Estudo (corredor 400m) 

Unidades Pedológicas 
Solução A Solução B1 Solução B2 Solução C 
ha % ha % ha % ha % 

Barros 0,00 0,00 9,68 1,32 56,79 7,86 9,03 3,16 
Solos Argiluviados Pouco 

Insaturados 
0,00 0,00 17,93 2,45 28,86 3,99 26,06 9,11 

Solos Calcários 4,79 4,02 402,78 55,10 432,92 59,88 220,70 77,17 
Solos Halomórficos 0,00 0,00 71,22 9,74 19,02 2,63 0,00 0,00 
Solos Hidrmórficos 0,00 0,00 5,97 0,82 0,00 0,00 0,00 0,00 

Aluviossolos 0,00 0,00 33,01 4,52 12,93 1,79 0,20 0,07 
Coluviossolos 2,04 1,71 50,94 6,97 19,41 2,68 0,00 0,00 
Solos Litólicos 6,16 5,17 55,34 7,57 21,12 2,92 0,01 0,00 

Áreas Impermeabilizadas 
e Outros 

106,18 89,10 82,67 11,31 130,92 18,11 30,01 10,49 

Plano de água 0,00 0,00 1,46 0,20 1,02 0,14 0,00 0,00 
TOTAL 119,17 100 731,01 100 722,99 100 286,01 100 

RAN (afectada 
directamente) 

0,20 0,07 174,16 23,82 92,67 12,82 20,52 7,17 

 
Fonte: Relatório Síntese do EIA do Projecto da Ligação Ferroviária de Alta Velocidade entre Lisboa e Porto –  
Lote D – Troço Lisboa – Alenquer (Ota) - Estudo Prévio.  
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A Solução A tem início na Gare do Oriente e desenvolve-se sensivelmente ao longo de cerca de 3 km, atravessa área urbana 
com uma solução em túnel, pelo que se circunscreve a análise às Soluções B1 e B2, que se desenvolvem paralelamente e 
ao longo de cerca de 18 km e à Solução C, que se desenvolve num percurso de cerca de 7 km.     
 
Da análise do Quadro 18, constata-se que existe uma predominância evidente de Solos Calcários em todas as Soluções (77 % 
na Solução C, 60% na Solução B2 e 55% na Solução B1). Estes solos apresentam geralmente um bom potencial agrícola, 
embora com baixa permeabilidade, sendo muito susceptíveis à erosão. 
 
Quanto a predominância, seguidamente surgem os Solos Incipientes (Aluviossolos e Coluviossolos), com maior 
representatividade na Solução B1 (11%), com 4% na Solução B2 e sem expressão nas restantes soluções. Estes solos têm 
uma aptidão agrícola elevada, localizando-se maioritariamente junto das linhas de água. 
 
Os Solos Halomórficos são solos com potencial agrícola, representando na Solução B1 10%, enquanto na Solução B2 
representam 3% e não estão representados nas restantes soluções. 
 
Os Solos Argiluviados são solos com fertilidade variável, têm maior representatividade na Solução C (9%), 4% na Solução B2 
e 2% na Solução B1. 
 
Verifica-se que a maioria dos solos Calcários, Incipientes (Aluviossolos e Coluviossolos) e Halomórficos integram a RAN. Os 
solos desta condicionante representam 24 % na Solução B1, 13 % na Solução B2 e 7% na Solução C,pelo que a Solução a B1 
engloba uma maior percentagem de solos com bom potencial agrícola, comparativamente à Solução B2. 

 
IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

Os impactes poderão originar a perda de solos, a sua instabilidade, a diminuição da sua qualidade por compactação ou 
eventual contaminação e aumento de erosão. 
 
A análise dos impactes nos solos foi realizada com base num corredor de 80 m de largura, centrado no eixo de cada solução 
(vidé Quadro 19). Este corredor engloba a largura máxima ocupada pela infra-estrutura (plataforma e taludes), aproximando-
se da área que irá ser expropriada. 
 
A fim de se concluir por uma alternativa menos desfavorável em termos agrícolas, efectuou-se a análise dos impactes no 
descritor Solos nas suas várias vertentes: Tipo de solo, Solos integrados na RAN, Ocupação agrícola dos solos e Infra-
estruturas agrícolas. 
 
Fase de Construção 

Nesta fase, os solos serão afectados em resultado das acções necessárias à execução da obra, nomeadamente em acções 
como a desmatação, a decapagem, a instalação de estaleiros de apoio à obra, a movimentação de terras e a movimentação 
de maquinaria e trabalhadores. É nesta fase que se verificará a maior parte dos impactes sobre os solos. De referir que não 
estão definidas as áreas de localização de estaleiros, assim, como os impactes destas estruturas sobre os solos. 
 
Os impactes nos solos são negativos, permanentes e irreversíveis. O Quadro 19, apresentado  na página seguinte, quantifica 
os impactes nos solos. 
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Quadro 19 - Quantificação dos Solos Afectados (corredor 80m) 

Unidades Pedológicas 
Solução A Solução B1 Solução B2 Solução C 

ha % ha % ha % ha % 

Barros 0,00 0,00 1,98 1,35 8,16 5,64 1,83 3,19 

Solos Argiluviados Pouco 
Insaturados 

0,00 0,00 2,68 1,83 7,26 5,02 5,51 9,63 

Solos Calcários 0,96 4,03 83,07 56,82 97,89 67,70 43,82 76,59 

Solos Halomórficos 0,00 0,00 10,31 7,05 2,67 1,85 0,00 0,00 

Solos Hidromórficos 0,00 0,00 1,08 0,74 0,00 0,00 0,00 0,00 

Aluviossolos 0,00 0,00 4,23 2,89 2,04 1,41 0,00 0,00 

Coluviossolos 0,34 1,43 17,71 12,11 2,25 1,56 0,00 0,00 

Solos Litólicos 1,16 4,87 11,75 8,04 4,51 3,12 0,00 0,00 

Áreas Impermeabilizadas e 
Outros 

21,36 89,67 13,23 9,05 19,66 13,36 6,05 10,58 

Plano de água 0,00 0,00 0,17 0,12 0,15 0,10 0,00 0,00 

TOTAL 23,82 100 146,21 100 144,59 100 57,21 100 

RAN (afectada directamente) 0,00 0,00 14,00 9,58 0,91 0,63 2,55 4,45 

RAN TOTAL 0,00 0,00 31,51 21,55 14,35 9,92 4,73 8,26 

Fonte: Relatório Síntese do EIA do Projecto da Ligação Ferroviária de Alta Velocidade entre Lisboa e Porto – Lote D  
– Troço Lisboa – Alenquer (Ota) - Estudo Prévio.  

 
 
Na Solução B1, os solos atravessados com maior representatividade em termos de aptidão agrícola são os Solos Calcários, 
com uma ocorrência de cerca de 57% (83 ha), seguindo-se os Solos Incipientes (Aluvissolos e Coluvissolos), com 15 % (22 
ha) e os Halomórficos com 7% (10 ha). 
 
Verifica-se que a maioria deste tipo de solos, pertence à RAN. Os solos desta condicionante representam 22 % do total, 
correspondendo a cerca de 32 ha. 
 
Quanto à Ocupação Agrícola dos Solos, verifica-se que 42 % (62 ha) da área corresponde a uso agrícola. Cerca de 14 % (21 
ha) está ocupada com Culturas Temporárias de Regadio, que correspondem essencialmente aos Solos Halomórficos, Calcários 
e Aluviossolos e cerca de 14 % (21 ha) encontram-se ocupados com Culturas Temporárias de Sequeiro, que coincidem 
grosso modo com o mesmo tipo de solos referido. As Culturas Permanentes ocupam cerca de 13 % (20 ha) da área e 
ocupam predominantemente Solos Calcários. Constata-se uma maior afectação directa dos solos com potencial agrícola. 
 
Esta Solução interfere com a Região Demarcada do Vinho de Bucelas (DOC), numa extensão de cerca de 4,25 km, sendo que 
cerca de 1,60 km são atravessados em viaduto e cerca de 1,25 Km atravessados em túnel, resultando uma interferência em 
aterro e escavação em cerca de 1,40 km.  
 
Interfere também com a Região Demarcada do Vinho de Arruda (DOC), numa extensão de cerca de 3,25 km, sendo que 
cerca de 1,25 km são atravessados em viaduto e cerca de 1,25 km são atravessados em túnel, o que perfaz uma afectação 
em aterro e escavação de cerca de 750 m.  
 
Interfere igualmente com o Aproveitamento Hidroagrícola da Várzea de Loures em cerca de 1,5 km (a DGADR detém a 
jurisdição – Decreto -Lei nº 86/2002, de 6 de Abril e a Associação de Beneficiários de Loures, a gestão), atravessando uma 
área sujeita a inundações, embora este atravessamento esteja previsto, em grande parte, em viaduto.  
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De referir a particularidade desta área, no que se refere à extrema importância do equilíbrio do seu sistema hídrico. Às baixas 
cotas e às grandes bacias de drenagem, acresce a ocorrência de refluxos resultantes dos efeitos das marés. A existência de 
uma complexa rede de valas e diques permite o aproveitamento agrícola desta área, pelo que se revela fundamental a sua 
preservação.  
 
O troço, suportado por muros e em aterro, entre os km 7+500 e 9+000 desenvolve-se muito próximo da Ribeira de Alpriate, 
que funciona como colector de encosta relativamente ao Aproveitamento Hidroagrícola, pelo que caso seja interferido poderá 
ocasionar impactes naquela estrutura.      
 

 
Na Solução B2, os solos de maior potencialidade agrícola intersectados são, em primeiro lugar, os Solos Calcários com 68 % 
(98 ha), seguindo-se os Barros que representam 6 % (8 ha). Os solos Incipientes (Aluviossolos e Coluviossolos) estão 
representados apenas com 3 % (4 ha). Estes solos, grosso modo, integram a RAN, contabilizando 10% (14 ha). Constata-se 
uma menor afectação directa dos solos com potencial agrícola. 
 
Quanto à Ocupação Agrícola dos Solos, verifica-se que 37 % (53 ha) da área corresponde a uso agrícola. Há um predomínio 
das Culturas Temporárias de Sequeiro com 17 % (25 ha), que correspondem aos Solos Calcários e aos Barros, seguindo-se 
as Culturas Permanentes com 12 % (18 ha), que estão associadas principalmente aos Solos Calcários e por fim as Culturas 
Temporárias de Regadio com cerca de 9% (67 ha).  

 
Esta Solução interfere, marginalmente, com a Região Demarcada do Vinho de Bucelas (DOC), numa extensão de cerca de 
1,80 km sendo, no entanto, totalmente transposta em túnel. Não se verifica, portanto, afectação directa desta condicionante. 
 
Interfere com a Região Demarcada do Vinho de Arruda (DOC), numa extensão de cerca de 2,75 km, sendo que cerca de 750 
m são atravessados em túnel e cerca de 1,25 km são atravessados em viaduto, o que perfaz uma afectação em aterro e 
escavação de cerca de 750 m. 
  
Interfere igualmente com o Aproveitamento Hidroagrícola da Várzea de Loures, em cerca de 600 m, embora o 
atravessamento esteja previsto em viaduto.  
 
 

Na Solução C verifica-se que os solos de maior aptidão agrícola predominantes, intersectados, são os Solos Calcários com  
cerca de 77 % (44 ha), seguidos dos Solos Argiluviados Pouco Insaturados com cerca de 10% (6 ha). Nesta Solução a RAN 
coincide praticamente com os Solos Calcários, contabilizando cerca de 8% (5 ha). 
 
A área ocupada em aterro/escavação é de 2,6 hectares, correspondendo integralmente à travessia em escavação e aterro da 
baixa da ribeira das Cardosinhas (km 2+500). De acordo com o EIA, a substituição do aterro por viaduto permitiria evitar 
quase totalmente o impacte. 
 
No que diz respeito à Ocupação Agrícola dos Solos, verifica-se que esta corresponde a cerca de 70 % (40 ha) da área, 
distribuindo-se pelas Culturas Temporárias de Sequeiro que representam cerca de 37% (21 ha), e depois pelas Permanentes 
com 33% (19 ha), enquanto as Culturas Temporárias de Regadio não têm expressão. As áreas com uso agrícola surgem 
associadas aos Solos Calcários.   
 
Esta Solução interfere com a Região Demarcada do Vinho de Arruda (DOC), numa extensão de cerca de 2,75 km, sendo que 
cerca de 900 m são atravessados em túnel e cerca de 400 m são atravessados em viaduto, perfazendo uma afectação em 
aterro e escavação de cerca de 1,40 km. 
 
Como conclusão, um dos principais impactes negativo muito significativo, comum a todas as soluções, é a grande afectação 
de solos com boa aptidão agrícola, onde se incluem os solos da RAN. No entanto, o desenvolvimento de partes do traçado 
em túnel ou viaduto minimiza em parte este impacte. Contudo, o mesmo, continua a ser significativo em todas as soluções, 
tendo em conta a escassez destes solos no país. 
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Considerando as soluções de projecto adoptadas que incluem viadutos e túneis este impacte, é mais significativo na Solução 
B1 do que na Solução B2.  
 
A afectação directa do Aproveitamento Hidroagrícola da Várzea de Loures (AHVL), pelas Soluções B1 e B2, é outro impacte 
negativo muito significativo. No entanto, o facto destes atravessamentos serem feitos em viaduto, minimiza-o 
consideravelmente sendo este, de qualquer forma, mais significativo na Solução B1, do que na Solução B2. 
 
A afectação da Região Demarcada do Vinho de Bucelas – DOC, pela solução B1, considera-se outro impacte negativo, muito 
significativo. Os desenvolvimentos em túnel ou viaduto minimizam-no em parte, no entanto, considera-se ainda muito 
significativo nesta solução, tendo em conta a relevância e especificidade desta área para esta produção.  
 
A interferência com a Região Demarcada do Vinho de Arruda – DOC, pelas soluções B1, B2 e C, considera-se também um 
impacte negativo muito significativo. A opção do desenvolvimento de partes da via em túnel ou viaduto minimiza-o em parte, 
no entanto, este continua a ser significativo nas Soluções B1 e B2 e muito significativo na Solução C, tendo em conta a 
relevância e especificidade desta área para esta produção.  
 
Importa referir que a significância dos impactes nos solos não se pode limitar à área directamente inviabilizada para o cultivo, 
mas também ao efeito barreira e às parcelas sobrantes que o projecto produzirá e que comprometem a viabilidade das 
explorações agrícolas que, no presente caso, tratando-se de uma área de pequena propriedade, estes problemas far-se-ão 
sentir de forma acentuada.  
 
No caso particular do AHVL, os impactes indirectos estão referidos no parecer da DGADR. 
 
Considera-se portanto, de uma forma geral, o impacte da obra sobre os solos, negativo e muito significativo, sendo 
imprescindível o cumprimento de todas as medidas de minimização propostas no Anexo III, a fim de minimizar os seus 
efeitos. 
 
Tendo sido recebido parecer da DGADR, que em anexo enviou também o parecer da Associação dos Beneficiários de Loures 
(ABL), importa salientar as preocupações veiculadas nos pareceres referidos relativamente à potencial afectação da ribeira de 
Alpriate: 

“A construção de um troço da via, em aterro, paralelamente à ribeira de Alpriate é motivo de preocupação, dado esta ribeira 
funcionar para o AH como colector de encosta e só possuir dique de defesa na margem direita, recebendo a margem 
esquerda as águas de escorrimento da encosta de Santa Iria. Assim, a consolidação das terras do aterro deverá ser feita de 
modo a evitar o assoreamento da ribeira de Alpriarte, bem como deverão ser escrupulosamente calculados os 
dimensionamentos das passagens hidráulicas das águas de escorrência da encosta e a sua inserção na linha de água, 
devendo ter-se em conta, além da água que escoa para as linhas de água, os movimentos das marés, de modo a evitar 
situações de refluxo e as inerentes consequências”. 

No referido parecer é, ainda, indicado um conjunto de medidas tendo em vista a minimização da interferência do Projecto 
com o Aproveitamento Hidroagrícola da Várzea de Loures. 

Os pareceres da DGADR e da ABL constam do Anexo II do presente parecer. 
 
 
COMPARAÇÃO DE ALTERNATIVAS  

O Quadro 20 traduz a síntese da análise comparativa entre a Soluções B1 e B2. 
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Quadro 20 – Síntese da análise comparativa entre a Soluções B1 e B2 

Impactes Solução B1 Solução B2 
RAN + desfavorável - desfavorável 
Solos + desfavorável - desfavorável 
Ocupação Agrícola 
do Solo 

+ desfavorável nas Culturas Permanentes  
+ desfavorável nas Temporárias de Regadio 
- desfavorável nas Culturas Temp. de Sequeiro 

- desfavorável nas Culturas Permanentes  
- desfavorável nas Temporárias de Regadio 
+ desfavorável nas Culturas Temp. de Sequeiro 

Região Demarcada 
do Vinho Bucelas 
(DOC) 

+ desfavorável - desfavorável 

Região Demarcada 
do Vinho de Arruda 
(DOC) 

igualmente desfavorável  igualmente desfavorável 

Aprov. Hidroag. 
Várzea Loures 

+ desfavorável - desfavorável 

 
Da análise comparativa das soluções B1 e B2 conclui-se que a Solução B2, é a menos desfavorável em termos agrícolas, uma 
vez que apresenta menos impactes quanto a: ocupação dos solos da RAN, Solos, Culturas Permanentes, Culturas 
Temporárias de Regadio, Região Demarcada do Vinho de Bucelas (DOC) e Aproveitamento Hidroagrícola da Várzea de 
Loures. 
 
Deste modo a alternativa menos desfavorável no descritor Solos, nas suas várias vertentes, é a Alternativa 2 - Soluções 
A+B2+C. 
 
 
5.8 USO DO SOLO  

CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

Da análise da Carta de Uso do Solo surgem como dominantes os usos urbanos, agrícolas (sobretudo em termos de culturas 
anuais de regadio e culturas permanentes) e florestais, essencialmente, traduzidos pela presença de matos. 
 
De uma forma sumária destaca-se, relativamente aos usos ocorrentes na área em estudo, o seguinte: 
 
No que se refere ao uso urbano verifica-se que os traçados atravessam ou aproximam-se de alguns núcleos populacionais, o 
mesmo acontecendo com áreas de povoamento disperso, em zonas urbanas ou rurais. 
 
Ao nível das áreas agrícolas interceptadas pelo projecto é de destacar a presença de culturas de regadio na zona do vale dos 
rios Trancão e de Loures onde se insere o Aproveitamento Hidroagrícola de Loures, sendo de também de registar que os 
traçados interferem com a Região Demarcada do Vinho de Bucelas (DOC) e com a Região Demarcada do Vinho de Arruda 
(DOC), a qual, na área de estudo, abrange o concelho de Arruda dos Vinhos e parte das freguesias de Cachoeiras, Calhandriz 
e S. João dos Montes, no concelho de Vila Franca de Xira. 
 
Ao longo dos corredores ocorrem também outras áreas agrícolas, por vezes em solos de RAN, geralmente de pequena 
propriedade, em torno de alguns núcleos populacionais com povoamento disperso, nas freguesias de Calhandriz, S. João dos 
Montes e Cachoeiras (V. F. Xira) e Cardosas (Arruda dos Vinhos). Estas áreas são pontualmente atravessadas pelo troço final 
das Soluções B1 e B2 (Pardieiro, Loureiro, Adamaia) e, sobretudo, pela Solução C (Cotovios, Horta dos Velhos, Cardosinhas, 
Loja Nova). 
 
Ao nível das áreas industriais e nas zonas mais directamente interferidas ou próximas dos traçados, destacam-se como 
concentrações industriais com significado as que ocorrem: 

• No início do traçado, na zona de Moscavide e Sacavém; 

• Na zona a Norte da cidade de Lisboa, como Prior Velho, Apelação e Frielas; 
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• Na zona Norte do vale do Trancão, S. Julião do Tojal, Zambujeiro e Vialonga. 

 
Na área em estudo verifica-se também a ocorrência de importantes áreas de extracção de inertes, as quais condicionaram de 
forma significativa o local de passagem dos traçados. 
 
Em termos gerais, e tendo em conta as características do território e da sua ocupação, verifica-se que a Solução A e a parte 
inicial das Soluções B1 e B2 se desenvolvem a cotas mais baixas e atravessam áreas com maior ocupação urbana e industrial. 
No caso das Soluções B2 e B1, são atravessadas áreas que revelam, ainda, alguma dinâmica de expansão urbanística 
(Vialonga) e industrial/empresarial (Zambujal), sendo também atravessados os vales do rio Trancão, do rio de Loures e da 
ribeira de Alpriate e respectivas várzeas agrícolas. 
 
Na segunda metade das Soluções B1, B2 e na Solução C, verifica-se um afastamento dos corredores para zonas de relevo 
mais pronunciado e solos mais pobres do ponto de vista da aptidão agrícola, com uma ocupação de povoamento disperso e 
pouco denso, ocupação agrícola e florestal. Os espaços agrícolas são constituídos por parcelas normalmente de pequena ou 
muito pequena dimensão, ocorrentes geralmente nas imediações das povoações, alternando com áreas de incultos/matos ou 
espaços florestais. Nesta zona, a cultura mais importante em termos económicos é a vinha (áreas com denominação de 
origem Bucelas ou Arruda). 
 
 
IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTES 
Os principais impactes do projecto no uso do solo resultam da ocupação irreversível dos solos e eliminação dos actuais usos. 
Esta perda corresponde à faixa expropriada pelo traçado podendo haver, no entanto, ocupação temporária do actual uso do 
solo, para os trabalhos inerentes à obra (estaleiros, acessos, etc.).  
 
Na fase de construção os impactes mais importantes no uso do solo, decorrem dos processos de desmatação e de 
terraplenagens para a implantação da plataforma da via e ainda da execução dos  restabelecimentos. Estes impactes são 
permanentes e irreversíveis, nas zonas onde o atravessamento é feito em escavação e aterro, considerando-se temporários e 
reversíveis, nas zonas de desenvolvimento do traçado em túnel e viaduto, se bem que se tenha que ter em atenção que nas 
áreas sob as áreas edificadas existentes sob estas obras de arte são sujeitas a expropriação e as áreas agrícolas vêm 
diminuída a sua produtividade resultante do efeito de ensombramento. 
 
Verifica-se também, que a implantação do(s) estaleiro(s) será também responsável pela ocupação temporária de solos e 
respectivo uso, mas uma vez terminada a obra, e implementadas as medidas de minimização propostas no EIA, estes serão 
devolvidos aos usos anteriores.  
 
Subtroço A/Solução A 
Neste subtroço não existem alternativas de traçado, verificando-se que ocorre um importante desenvolvimento em túnel, em 
cerca de 72%, sendo que 89% deste valor se trata de túnel mineiro, não se prevendo qualquer afectação à superfície. 
Apenas 10,8% do traçado em túnel se desenvolve em “cut & cover”, sendo que nesta extensão se verificarão afectações 
durante a fase de construção, as quais são contudo reversíveis, após a reposição da zona afectada. Na sua zona final o 
traçado apresenta, ainda, um desenvolvimento em viaduto (sensivelmente 5%), não se prevendo desta forma um impacte 
directo com significado nos usos locais nesta extensão do traçado. Apenas em cerca de 25% deste subtroço se verifica a 
situação de aterro/escavação, sendo nesses locais que se verificarão as principais afectações, directas e permanentes 
associadas ao projecto. 
 
Será na zona de desenvolvimento do túnel cut & cover que se verificarão os principais impactes nos usos urbanos, dado que 
se verificará uma afectação das áreas à superfície até posterior cobertura do túnel, numa zona com áreas residenciais e infra-
estruturas na proximidade, apesar de não se verificar a interferência com habitações.  
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Em termos de magnitude e significância e tendo em conta a tipologia de usos, bem como o facto do traçado se desenvolver 
essencialmente em viaduto e túnel, considera-se que os impactes são reduzidos e pouco significativos. 
 
Solução B1 
Nesta Solução verifica-se o atravessamento de 43,26 ha (29,59%) em situação de escavação e aterro, 48,27 ha (33,01%) em 
túnel e 54,68 ha (37,4%) em viaduto. 
  
Da análise dos valores apresentados no EIA, verifica-se que o traçado se desenvolve maioritariamente em áreas com uso 
florestal (69,18 ha – 47,31 % do traçado) e com uso agrícola (61,63 ha – 42,15% do traçado). 
 
No que respeita ao uso florestal prevê-se o atravessamento em aterro e escavação de 25,38 ha (17,36% do traçado), 
correspondendo, essencialmente, a áreas de matos (21,7 ha). A floresta de produção e a floresta de protecção são 
residualmente afectadas (2,85 e 0,81 há respectivamente). 
 
Relativamente ao uso agrícola verifica-se que 8,7 ha (5,95% do traçado) são atravessados em túnel, onde não se prevêem 
impactes, 37,68 ha (25,77% do traçado) são atravessados em viaduto, permitindo minimizar os impactes nas áreas agrícolas 
ocorrentes e infra-estruturas associadas e 15,25 ha (10,43% do traçado), são atravessados em situação de aterro e 
escavação, implicando uma afectação directa e permanente. 
 
Ainda relativamente à afectação directa e irreversível (aterros, escavação) de áreas com ocupação agrícola, cerca de 1,53% 
% (2,24 ha) está ocupada com Culturas Temporárias de Regadio e cerca de 3,45% (5,05 ha) encontram-se ocupados com 
Culturas Temporárias de Sequeiro, sendo que as Culturas Permanentes ocupam cerca de 7,97% (5,45 ha) da área. 
 
Ao nível das áreas agrícolas destaca-se pela sua importância os vales do rio Trancão e de Loures, onde se insere o 
Aproveitamento Hidroagrícola de Loures, sendo que a Solução B1 interfere com o Aproveitamento Hidroagrícola da Várzea de 
Loures em cerca de 1,5 km, apesar da afectação ser maioritariamente em viaduto, o que minimiza os impactes. 
 
Esta Solução interfere ainda com a Região Demarcada do Vinho de Bucelas (DOC), numa extensão de cerca de 4,25 km, 
sendo cerca de 1,60 km atravessada em viaduto e cerca de 1,25 km atravessados em túnel, resultando uma interferência em 
aterro e escavação de 1,4 km. Interfere também com a Região Demarcada do Vinho de Arruda, (DOC) numa extensão de 
cerca de 3,25 km, sendo que cerca de 1,25 km são atravessados em viaduto e cerca de 1,25 km são atravessados em túnel, 
o que perfaz uma afectação em aterro e escavação de cerca de 750 m, sendo que, como atrás referido, nesta região, a 
vinha, embora ocorra geralmente em parcelas de pequena ou média dimensão, assume relevância.  
 
Em termos de afectação de uso urbano verifica-se o atravessamento em situação de aterro ou escavação, com afectação 
directa, de 2,18 ha (1,49% do traçado), correspondendo a áreas mistas. Nesta solução, salientando-se, nomeadamente, a 
afectação que se verificará no Bairro das Casteloiças, de génese ilegal, sendo que segundo o EIA, entre os km 11+600 e 
11+900 do Eixo O.S.3.2, oito habitações ficam em zona de aterro ou escavação. Considera-se que nesta situação o impacte é 
muito significativo. 
 
Os usos urbanos são ainda atravessados em sensivelmente 2,60 ha de área mista em viaduto (1,78 % do traçado), 
verificando-se haver também situações de habitações que ficam sob o mesmo, implicando a respectiva demolição. 
 
Nos usos industriais são atravessados 2,81 ha (1,92%) em túnel, onde não se prevêem impactes, e 1,43 ha (0,98%), onde 
se prevêem impactes embora pouco significativos, não estando prevista a afectação de unidades industriais. 
 
Quanto ao uso agro-florestal, não se prevêem afectações directas, sendo atravessados em viaduto 2,01 ha (1,38 % do 
traçado). 
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Relativamente à indústria extractiva não se prevê qualquer afectação directa, verificando-se o atravessamento em túnel de 
0,17 há (80,12 % do traçado) associados à pedreira de Santa Eulália, sensivelmente ao km 9+800 do Sub-eixo 1.2, a uma 
cota que, segundo o EIA, não interferirá com as cotas de exploração da respectiva pedreira. 
 
Tendo em conta que a Solução B1 se desenvolve maioritariamente em túnel e viaduto (70,41% do traçado), reduzindo a 
afectação permanente e irreversível, considera-se, em termos globais, tratar-se de um impacte de magnitude reduzida. Os 
impactes à escala local, serão, contudo, significativos nas situações em que o traçado se desenvolve em aterro ou escavação 
sobre os usos mais sensíveis, como sejam os agrícolas inseridos nas áreas acima citadas e significativos a muito significativos 
quando há interferência com espaços urbanos implicando a afectação directa de habitações. 
 
Solução B2 
A Solução B2 desenvolve-se numa extensão significativa em túnel (47,98% do traçado) e em viaduto (24,30 % do traçado), 
sendo que apenas 27,71% são em aterro e escavação, a que corresponderão impactes permanentes e irreversíveis. 
 
Esta solução desenvolve-se também, em grande extensão, em áreas com uso florestal (70,64 ha – 48,86% do traçado), 
sendo apenas atravessados em aterro/escavação 20,80 ha, correspondendo essencialmente a matos (13,76 há). Embora de 
forma menos significativa é ainda afectada floresta de protecção (7,05 ha - 4,87 % do traçado). 
 
O traçado desenvolve-se ainda em viaduto sobre 5,38 ha (3,72% do traçado) em áreas de uso florestal, as quais 
correspondem também no essencial a áreas de matos (4,65 ha) e a restante a floresta de protecção. 
 
Salienta-se o facto de o traçado se desenvolver em túnel sob 44,46 ha (30,75 % do traçado) de área com uso florestal 
minimizando significativamente a afectação desta tipologia de uso. 
 
O uso agrícola apresenta uma afectação de 53,33 ha (36,88% do traçado), sendo que apenas 17,80 ha (12,31% do traçado) 
são atravessados em aterro ou escavação, prevendo-se o atravessamento de 13,21 ha em túnel (onde não existem 
afectações) e de 22,32 ha em viaduto (onde os impactes assumem um menor significado). 
 
Esta Solução interfere com a Região Demarcada do Vinho de Arruda (DOC), numa extensão de cerca de 2,75 km, sendo que 
cerca de 750 m são atravessados em túnel e cerca de 1,25 km são atravessados em viaduto, o que perfaz uma afectação 
directa de cerca de 750 m. Interfere igualmente com o Aproveitamento Hidroagrícola da Várzea de Loures, em cerca de 600 
m, embora o atravessamento esteja previsto em viaduto.  
 

Para além dos usos já analisados esta solução apresentará uma afectação directa e permanente (com situações de aterro e 
escavação) de uso urbano (1,47 ha -1,02% do traçado), correspondendo no essencial a área mista (1,30 ha) e a restante a 
área de expansão urbana (0,17 ha). 
 
No que se refere à afectação do uso urbano esta é bastante significativa (Alpriate, Bairro das Bragadas, Vialonga, Verdelha 
do Ruivo) destacando-se como situações particularmente sensíveis para a Solução B2 a passagem em escavação no limite do 
Bairro das Bragadas e, sobretudo, o atravessamento, embora quase totalmente em viaduto, do espaço urbano da Vialonga. 
 
O atravessamento do Bairro de Barradas implicará a afectação de cerca de 8 edificações, sendo que a igreja ficará muito 
próxima da futura plataforma (cerca de 20 metros). Quanto ao atravessamento da povoação de Vialonga, verifica-se que o 
viaduto (com uma altura máxima de 45 metros) sobrepassa, com a consequente expropriação, cerca de três dezenas de 
habitações (incluindo prédios) edifícios da Junta de Freguesia e da Casa do Povo, campo de jogos e um infantário. É também 
de referir que, segundo  o EIA, o assentamento e efeito de intrusão dos pilares em meio urbano e a própria interferência do 
viaduto com o espaço urbano, implicam impactes negativos dificilmente mitigáveis.  
 
Relativamente ao uso industrial são atravessados em viaduto 0,8 ha (0,55% do traçado) e a restante área atravessada em 
túnel (2,56 ha, correspondendo a 1,77 % do traçado), sendo o pouco significativo. 
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Em termos de magnitude e apesar do traçado se desenvolver essencialmente em viaduto e túnel (72,2%), os impactes são 
classificados de magnitude reduzida, sendo, contudo significativos a muito significativos tendo em conta a afectação de 
espaço urbano em zonas consolidadas que implicam a afectação directa de um elevado número de habitações. 
 
Sub-troço C 
Neste sub-troço apenas existe uma alternativa de traçado (Solução C). Nesta alternativa, 58% do traçado faz-se em aterro e 
escavação, 9% em viaduto e 33% em túnel. 
  
O uso mais afectado é o uso agrícola verificando-se o atravessamento de 40,26 ha (70,37% do traçado), sendo que 23,24 há 
serão por aterro/escavação (40,26%), 3,92 ha (6,85%) em viaduto e 13,1 ha (22,9%) em túnel. 
 
As áreas agrícolas afectadas correspondem a áreas de sequeiro e de culturas permanentes, presentes em pequena 
propriedade associada aos núcleos urbanos que ainda mantêm características bastante rurais.  
 
Esta Solução interfere com a Região Demarcada do Vinho de Arruda (DOC), numa extensão de cerca de 2,75 km, sendo que 
cerca de 900 m são atravessados em túnel e cerca de 400 m são atravessados em viaduto, perfazendo uma afectação directa 
de cerca de 1,40 km, sendo que tal como atrás referido, a vinha, embora ocorra geralmente em parcelas de pequena ou 
média dimensão, assume relevância. 
 
Segundo o EIA, o impacte efectivo em áreas de vinha em produção tem alguma expressão (Km 1+200, km 3+000, 6+200 e 
7+000). 
 
Relativamente ao uso urbano verifica-se o atravessamento de 6,09 ha (10,64% do traçado), sendo 2,92 ha (5,10%), em 
aterro e escavação, em áreas de uso misto, verificando-se a afectação de habitações. A afectação de uso urbano acontece, 
de forma mais relevante, em Cotovios, na freguesia de S. João dos Montes, na zona de escavação ao km 0+800, dado que, 
apesar de se ter procurado minimizar o impacte, fazendo o atravessamento numa zona de descontinuidade de ocupação, 
verifica-se que o atravessamento é efectuado numa zona não periférica da povoação, com afectação de habitações. 
 
Os usos florestais são atravessados em cerca de 10,32 há (18,04% do traçado) sendo que 6,47 ha (11,31%) serão afectados 
por aterro ou escavação, 0,85 ha (1,49%) atravessados em viaduto e 3,0 ha (5,24%) ocorrem em situação de túnel. Em 
cerca de 40% destas áreas haverá assim uma minimização da sua afectação directa pelo atravessamento em túnel ou 
viaduto. De referir ainda, que as afectações directas ocorrem sobretudo em áreas de matos (6,14 ha) sem valor ecológico 
significativo. As restantes afectações correspondem a floresta de protecção (0,33 ha). 
 
No Subtroço C verifica-se que da afectação global prevista cerca de 58,21% sê-lo-ão de forma directa e irreversível, sendo 
que neste caso os usos mais afectados são o agrícola, (40,26%) seguindo-se o uso florestal (11,31%) com dominância quase 
total de afectação de matos. 
 
Em termos globais e considerando a percentagem do traçado para a qual se verificará uma alteração irreversível dos 
respectivos usos, consideram-se os impactes de magnitude moderada, sendo localmente significativos nas situações em que 
o traçado se desenvolve em aterro ou escavação, em especial sobre o uso agrícola, atendendo a que, tratando-se de parcelas 
de pequena dimensão que poderão ficar inviabilizadas, o impacte será relevante, ou quando há interferência com espaços 
urbanos implicando a afectação directa de habitações. 
 
Verificando-se a ocorrência de afectação de área com ocupação florestal foi solicitado parecer à DGRF, actual Autoridade 
Florestal Nacional (AFN), segundo o qual: 
 
1 – Os vários traçados propostos (A, B1, B2 e C) não passam em área submetidas a regime florestal mas atravessam em 
diferentes pontos manchas com ocupação florestal de eucaliptos, pinheiros e sobreiros (dispersos e em núcleos), áreas 
percorridas por incêndios florestais (1997, 2000, 2002 e 2005) e Áreas de Regime Ordenado de Caça. 
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2 – As obras que vierem a ser realizadas deverão estar subordinadas ao cumprimento da seguinte legislação florestal: 
(remete-se para o ponto 2 do parecer da AFN, constante do Anexo 2 do presente parecer) 
 
3 – Nas linhas de água, ou ao longo das valas, deverão sempre que possível, ser preservadas ou repostas as espécies 
ripícolas como salgueiros, choupos e freixos; 
 
4 – O traçado deverá, sempre que possível, respeitar os limites das áreas de Regime Ordenado de Caça, que não sendo 
impeditivas à implementação do projecto são contributivas para o desenvolvimento económico sustentado destes espaços 
rurais; 
 
5 – Como medida de minimização sugeríamos que a escolha dos locais de implantação dos estaleiros, dos parques de 
material, locais de empréstimo e depósitos de terras e de todas as outras infra-estruturas de apoio à obra, seja planeada por 
forma a preservar integralmente, as áreas onde existam exemplares de sobreiros e azinheiras, bem como todas as áreas com 
ocupação florestal; 
 
Assim, ponderada a caracterização e ocupação florestal nas alternativas de traçado apresentadas e respectivas incidências 
sectoriais, é parecer desta Autoridade Florestal Nacional a alternativa 1 como a que melhor defende estes ecossistemas e 
seus recursos associados, pelo que e embora a outra opção seja no global semelhante, na ocupação e caracterização, nos 
pronunciamos preferencialmente pela designada alternativa 1. 
 
 
COMPARAÇÃO DE ALTERNATIVAS 
 
No Sub-troço B verifica-se que a área total abrangida pela Solução B1 é de 144,21 há e pela Solução B2 é de 144,59 há, 
verificando-se que 43,26 há (29,5%) e 40,07 há (27,71%) respectivamente, serão afectados de forma irreversível. 
 
Relativamente à Solução B2 e apesar de, em termos globais, apresentar uma menor área de afectação directa, esta 
apresenta impactes de magnitude moderada a elevada, uma vez que interfere, embora com um desenvolvimento em viaduto, 
sobre uma zona urbana densamente povoada, designadamente sobre a vila de Vialonga, que levam a qualificar a importância 
dos seus impactes como significativos a muito significativos.  
 
Assim, em termos de uso do solo considera-se que a solução menos desfavorável é a Alternativa 1 (Soluções 
A+B1+C). 
 
 
 
5.9 ASPECTOS ECOLÓGICOS  

CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

Das 293 espécies de flora referenciadas, de acordo com o EIA, foi possível a confirmação, através de trabalho de campo, de 
70 espécies, sendo que destas, cinco apresentam estatuto de conservação ao abrigo da legislação nacional, por se 
encontrarem incluídas nos Anexos B-II e B-IV do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 
49/2005, de 24 de Fevereiro, bem como no Decreto-Lei n.º 11/97, de 14 de Janeiro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 169/2001, 
de 25 de Maio e pelo Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de Junho (regime de protecção do sobreiro e da azinheira) e, no 
Decreto-Lei n.º 120/86, de 28 de Maio (disposições quanto ao condicionamento do arranque de oliveiras), ou com 
importância para a conservação da biodiversidade por se constituírem como endemismos ibéricos. Estas espécies são: Salix 
salvifolia Brot. Subsp. Australis, Quercus suber;, Olea europaea var. europaea, Cytisus multiflorus e Thymus mastichinaI.  
 
Relativamente ao elenco faunístico, para a área em estudo foram referenciadas 194 espécies de vertebrados, das quais 10 
são espécies de anfíbios, 14 são espécies de répteis, 28 são espécies de mamíferos, 125 são espécies de aves e 17 são 
espécies de peixes. 
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Das 10 espécies de anfíbios referenciadas foi confirmada a ocorrência, através de trabalho de campo, de três espécies, a 
Salamandra salamandra (salamandra de pintas amarelas), Bufo bufo (sapo) e a Rana perezi (rã-verde), todas com estatuto 
de conservação Pouco Preocupante de acordo com o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal e incluídas no Anexo III da 
Convenção de Berna (espécies protegidas de uma forma menos estrita, sendo possível a sua captura ou abate, se bem que 
com restrições). Pela sua importância em termos conservacionistas, uma vez que está incluída no Anexo B-V do Decreto-Lei 
n.º 140/99, 24 de Abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro (espécies animais e vegetais de interesse 
comunitário cuja captura ou colheita na natureza e exploração podem ser objecto de medidas de gestão), destaca-se a Rana 
perezi (rã verde). Para além das espécies anteriormente referidas, em termos conservacionistas considera-se ainda de 
salientar a potencial presença das espécies, Triturus marmoratus (Tritão-marmorado), Discoglossus galganoi (Rã-de-focinho-
pontiagudo), Alytes obstetricans (Sapo-parteiro), Pelobates cultripes (Sapo-de-unha-negra) e Hyla meridionalis (Rela-
meridional), incluídas nos Anexos B-II e B-IV do Decreto-Lei n.º 140/99, 24 de Abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, 
de 24 de Fevereiro (espécies animais e vegetais de interesse comunitário cuja conservação exige a designação de zonas 
especiais de conservação, e que exigem uma protecção rigorosa, respectivamente). 
 
Relativamente às 14 espécies de répteis referenciadas, foi confirmada a ocorrência de três espécies através de trabalho de 
campo, a Tarentola mauritanica (osga-comum), Podarcis bocagei (lagartixa) e Natrix natrix (cobra-de-água-de-colar), com 
estatuto de conservação Pouco Preocupante de acordo com o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal e incluídas no 
Anexo III da Convenção de Berna. Em termos conservacionistas importa ainda salientar a ocorrência potencial das espécies 
Mauremys leprosa (cágado), Lacerta schreiberi (Lagarto-de-água) e Coluber hippocrepis (cobra-de-ferradura), incluídas no 
Anexo B-IV do Decreto-Lei n.º 140/99, 24 de Abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro. 
 
Das 28 espécies de mamíferos referenciadas, foi confirmada a ocorrência através de trabalho de campo de seis espécies, 
todas com estatuto de conservação Pouco Preocupante segundo o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal, das quais se 
destacam as espécies Erinaceus europaeus (ouriço-cacheiro) e Lepus granatensis (lebre), por apresentarem estatuto de 
conservação ao abrigo do Anexo III da Convenção de Berna. Para além destas espécies importa ainda referir a ocorrência 
potencial das espécies Pipistrellus pipistrellus (Morcego-anão), Myotis myiotis (Morcego-rato-grande), Barbastella barbastellus 
(Morcego-negro), Rinolophus mehelyi (Morcego-de-ferradura-mourisco), Microtus cabrerae (Rato-de-cabrera), Lutra lutra 
(lontra), incluídas nos Anexos B-II e B-IV do Decreto-Lei n.º 140/99, 24 de Abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 
24 de Fevereiro, bem como as espécies Mustela putorius (Toirão) e Genetta genetta (Geneta), incluídas no Anexo B-V do 
referido Decreto-Lei. 
 
Dada a proximidade da área em estudo com a IBA (Important Bird Area) PT021 “Estuário do Tejo” e a IBA PT042 “Salinas de 
Alverca e do Forte da Casa”, a área em estudo apresenta um relevante interesse ao nível da conservação da avifauna, uma 
vez que as espécies de aves identificadas para essas áreas poderão utilizar os habitats da área em estudo, por determinados 
períodos, como local de passagem ou, na fase de dispersão dos juvenis. Deste modo, das 125 espécies de aves referenciadas 
para a área do projecto e sua envolvente próxima, foi confirmada a ocorrência de 16 através de trabalho de campo, das 
quais 15 apresentam estatuto de conservação ao abrigo: 
 

• Do anexo A-I do Decreto-Lei n.º 140/99, 24 de Abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro 
(espécies de aves de interesse comunitário cuja conservação requer a designação de zonas de protecção especial): 
Egretta garzetta (Garça-branca), Ciconia nigra (cegonha-preta), e Ciconia ciconia (cegonha-branca). Estas espécies 
encontram-se também incluídas no Anexo II da Convenção de Berna (espécies da fauna estritamente protegidas); 

 
• Da alínea a) do Anexo D do Decreto-Lei supracitado (espécies de aves cinegéticas): Columba palumbus (pombo-

torcaz) e Turdus merula (melro-preto); 
 
• Do Anexo II da Convenção de Berna: Larus minutus (Gaivota-pequena), Upupa epops (Poupa), Delichon urbica 

(Andorinha-dos-beirais), Anthus pratensis (Petinha-dos-prados), Troglodytes troglodytes (carriça), Saxicola torquata 
(Cartaxo-comum), Cisticola juncidis (Fuinha-dos-juncos), Phyllocopus collybita (Felosa-comum), Sturnus unicolor 
(Estorninho-preto) e Serinus serinus (Chamariz); 
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Quanto à ictiofauna presente na área em estudo e sua envolvente, das 17 espécies potencialmente existentes, e 
identificadas no EIA, foi confirmada a ocorrência, através de trabalho de campo, de seis espécies, das quais se salienta as 
espécies Chondrostma polylepis (Boga-comum) e Basbus steindachneri (Barbo de Steindachner), incluídas nos Anexos B-II e 
B-V do Decreto-Lei n.º 140/99, 24 de Abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro, respectivamente. Das 
espécies inventariadas salienta-se ainda, por apresentarem estatuto de conservação ao abrigo dos Anexos anteriormente 
referidos, a ocorrência potencial das espécies Petromyzon marinus (Lampreia-marinha) e Barbus bocagei (Barbo-do-norte), 
esta última endémica de Portugal.  
 
De acordo com o descrito no EIA, na área do projecto e sua envolvente próxima, é possível identificar as seguintes tipologias 
de habitats: Carvalhal (comunidades de Quercus faginea, que se incluem no Habitat Carvalhais ibéricos de Quercus faginea e 
Quercus canariensis (Habitat 9240), onde se verifica, frequente, a presença entre outras espécies como o Quercus suber e o 
Quercus coccifera); Carrascal (comunidades de Quercus coccifera, que se incluem no Habitat Matos termodinâmicos pré-
deserticos (Habitat 5330)); Montado de Sobro (comunidades dominadas por Quercus suber, que se podem incluir no Habitats 
Florestas de Quercus suber (Habitat 9330), ou Montados de Quercus spp. De Folha Perene (Habitat 6310), no caso de se 
apresentarem desprovidas de subcoberto lenhoso); Pinhal Manso (Comunidades de Pinus pinea); Pinhal bravo/Eucaliptal 
(Povoamentos extremes ou mistos de Pinus pinaster e Eucaliptus sp.); Matos ruderais; Culturas permanentes (estruturas 
constituídas por áreas de vinha, pomares e olivais); Culturas temporárias (áreas nas quais se incluem as culturas de regadio, 
com sistemas intensivos de exploração, e de sequeiro); Linhas de Água e Vegetação ripícola (cursos de água e áreas que os 
marginam); e, Áreas impermeabilizadas. 
 
Segundo o EIA, a área em estudo apresenta um predomínio de habitats não incluídos na Directiva 92/43/CEE (Decreto-Lei 
n.º 140/99, de 24 de Abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro), sendo constituída maioritariamente 
por Áreas Impermeabilizadas (87,71%), na Solução A, Matos Ruderais, na Solução B1 e B2 (37,77% e 33,17%, 
respectivamente) e Culturas de Sequeiro, na Solução C (39,92%).  
 
As zonas de maior interesse florístico e faunístico, fundamentalmente por corresponderem a zonas ocupadas com resquícios 
do coberto vegetal original e com elevada importância em termos de refúgio e de disponibilidade alimentar, correspondem às 
áreas de montado de sobro, carvalhal, carrascal, pinhal manso, linhas de água e respectiva vegetação ripícola, como sejam: 

• Na Solução B1: o rio Trancão (km 6+950), a ribeira de Alpriate (km 9+400) e um afluente (km 10+500), a ribeira 
da Fonte Santa (km 7+420), a ribeira das Romeiras (km 7+500), a ribeira do Loureiro (km 11+950), um afluente da 
ribeira do Loureiro (km 12+100), o rio Silveira (km13+200) e a ribeira de Santo António, bem como uma mancha de 
montado de sobro (km 12+000); 

• Na Solução B2: verifica-se a presença de linhas de água como o rio Trancão (km 6+950), a ribeira da Azóia, a 
ribeira dos Caniços (km 6+650), a ribeira da Carvalha (km 8+700), a ribeira do Loureiro (km 14+000), o rio Silveira 
(km 15+000) e a ribeira de Santo António de Alhandra (km 16+000), bem como de duas manchas de carrascal 
(entre a saída do viaduto do Trancão e o km 3+250 e, entre o início do túnel (km 3+623) até aproximadamente ao 
km 4+227, nas imediações de Portela), de uma mancha de pinheiro manso (entre a saída do túnel (km 4+550) e o 
início do viaduto (km 5+100)) e de duas manchas de carvalhal (aproximadamente entre o km 9+500 e o km 
11+000 e, nas imediações de Calhandriz, Quinta dos Melros); 

• Na Solução C: o traçado passa por cursos de água como a ribeira da Raposeira, um afluente da ribeira das 
Cardosinhas (km 2+800), a ribeira das Cardosinhas (km 3+400) e a ribeira de Cachoeiras (km 4+700), bem como 
por duas manchas de carvalhal, na encosta de um dos afluentes da ribeira das Cardosinhas (entre o km 2+000 e o 
km 2+100) e, entre o km 3+500 e o km 4+100. 

 
IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

Os impactes previsíveis resultam das actividades intrínsecas à construção e exploração do projecto, sendo mais significativos 
nas zonas em que os habitats apresentam maior valor floristico e faunístico, ou seja, áreas de montado de sobro, carvalhal, 
carrascal, linhas de água e respectiva vegetação ripícola.  
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Tendo em conta que o projecto se desenvolve maioritariamente em túnel e viaduto, reduzindo os impactes directos 
previsíveis, estes impactes serão mais significativos nas áreas em que o traçado se desenvolve em aterro/escavação, como 
sejam: na Solução B2 a afectação da mancha de carrascal, entre a saída do viaduto do Trancão e o km 3+250, da mancha 
de Pinheiro Manso, entre a saída do túnel (km 4+550) e o início do viaduto (km 5+100), e o atravessamento da ribeira da 
Carvalha ao km 8+700; e, na Solução C, o atravessamento da ribeira das Cardosinhas e de um dos seus afluentes ao km 
2+800 e km 3+400, respectivamente. 

Neste sentido, e face à tipologia do projecto, para a fase de construção são previsíveis os seguintes impactes: 

• Destruição de flora, vegetação e habitats naturais, como resultado da desmatação e desflorestação, da ocupação 
directa com destruição do coberto vegetal, nomeadamente pela construção de novos acessos e implantação do 
estaleiro, bem como da compactação do solo pela circulação de veículos e maquinaria, com consequente diminuição 
das disponibilidades alimentares, de refúgio e reprodução para as diferentes espécies de fauna presentes na área 
em estudo (impacte negativo, directo, de magnitude proporcional à extensão das afectações, de significância 
correspondente ao valor florístico e faunístico dos habitats perdidos, permanente e irreversível). 

• Perturbação/degradação ambiental da flora e fauna existentes, em virtude da movimentação de terras, circulação de 
trabalhadores e máquinas, do aumento do risco de ocorrência de derrames de poluentes, com consequente 
degradação do ambiente sonoro, qualidade do ar, solos e cursos de água que poderão induzir alterações fisiológicas 
e comportamentais, ao nível da flora e fauna existente (impacte negativo, directo, de média magnitude, temporário, 
reversível e de significância correspondente ao valor florístico e faunístico dos habitats); 

• Risco de atropelamento/colisão de animais, que pode conduzir a uma diminuição dos seus efectivos (impacte 
negativo, de reduzida magnitude e significância) 

• Efeito barreira, pela criação de uma barreira que induzirá a fragmentação de habitats e o afastamento de algumas 
espécies como resultado do aumento da perturbação (impacte negativo, directo e permanente). 

Para a fase de exploração, são previsíveis os seguintes impactes: 

• Criação de novos habitats, nomeadamente pela introdução de espécies exóticas infestantes nas áreas adjacentes, 
que pode resultar na diminuição significativa da diversidade vegetal, com perda do valor florístico (impacte incerto, 
de magnitude proporcional às áreas afectadas e de significância correspondente ao valor florístico dos habitats 
afectados); 

• Perturbação/degradação ambiental, devido ao ruído provocado pela circulação do Comboio de Alta Velocidade, bem 
como pelo efeito de ensombramento criado pelos viadutos, que poderá provocar um atraso na taxa de crescimento 
da vegetação (impacte incerto, de magnitude proporcional às áreas afectadas e de significância correspondente ao 
valor faunístico dos habitats afectados); 

• Continuação do efeito barreira iniciado aquando da fase de construção, podendo ter como consequência a efectiva 
redução dos habitats disponíveis e a compartimentação dos espaços (impacte negativo, directo e permanente).  

 
COMPARAÇÃO DE ALTERNATIVAS 

Tendo em conta as quantificações de afectação de habitats directamente atravessados pelas Soluções em análise, 
apresentadas no EIA, verifica-se, no que diz respeito ao seu valor florístico e faunístico, que a Solução B2 é a que apresenta 
maior afectação de áreas sensíveis com valor ecológico elevado, nomeadamente manchas de carvalhal, carrascal e pinhal 
manso, bem como de vegetação ripícola associada às linhas de água existentes. Neste sentido, considera-se que a 
combinação de Soluções menos impactante é A+B1+C, o que corresponde à Alternativa 1. 
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5.10  SÓCIO-ECONOMIA  

CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 
Tratando-se de uma infra-estrutura linear o território atravessado apresenta características diversas ao longo do traçado e 
soluções propostas, observando-se áreas urbanas (e urbanizáveis), áreas agrícolas e florestais, áreas industriais e outras 
áreas sem uso especifico, nomeadamente matos. Por outro lado, a tipologia do povoamento e sistema urbano é também ele 
distinto ao longo das áreas atravessadas predominando no início do traçado zonas de elevada densidade e concentração 
urbana. Posteriormente o traçado desenvolve-se numa zona com características mais rurais, predominando as áreas agrícolas 
por oposição a algumas áreas industriais e povoamentos urbanos com menor densidade e habitação mais dispersa. 
 
O EIA destaca como importantes áreas urbanas na área em estudo, para além da zona associada à grande Lisboa (Prior 
Velho Camarate, Catujal, Apelação, Frielas e Unhos), os aglomerados de Vialonga, S Julião do Tojal, Vila de Rei, Calhandriz, 
Cotovios e Cachoeiras. 
 
Ao nível das áreas agrícolas destaca-se pela sua importância os Vales do rio Trancão e de Loures, onde se insere o 
Aproveitamento Hidroagrícola de Loures e a zona do vale do rio Grande da Pipa. Em termos de culturas permanentes destaca 
toda a faixa interior, de características mais rurais, compreendida entre Vila do Rei (a Leste de Bucelas) e Quintas (a Oeste 
de Castanheira do Ribatejo). 
 
Com proximidade aos traçados destaca as seguintes concentrações industriais: 

• Zona de Moscavide e Sacavém 
• Zona Norte da Cidade de Lisboa (Prior Velho, Apelação, Frielas) 
• Na zona Norte do Vale do Trancão (São Julião do Tojal, Zambujeiro e Vialonga) 

 
Destaca, ainda, algumas zonas de extracção de inertes, nomeadamente a Norte do Vale do Trancão, entre Via Longa e 
Calhandriz. 
 
As soluções / alternativas desenvolvem-se com extensões consideráveis em viaduto e túnel, procurando minimizar impactes 
directos e, indirectos, do desenvolvimento do traçado à “superfície/nível”, em particular, na proximidade a áreas urbanas, 
agrícolas e industriais com importância económica e social pela sua dimensão e características de desenvolvimento. Não 
obstante, importa salientar que ainda que nas áreas sob viaduto o efeito barreira seja minimizado, as áreas edificadas 
existentes sob estas obras de arte são sujeitas a expropriação, e as áreas agrícolas vêm diminuída a sua produtividade 
resultante do efeito de ensombrando. No que diz respeito aos túneis importa salientar que as zonas de emboquilhamento 
destas obras de arte sofrem impactes significativos tendo em conta a área afectada, bem como os possíveis incómodos 
associados à passagem dos comboios essencialmente em áreas urbanas e/ou edificadas devido às vibrações, ruído, 
segurança e outros factores que serão avaliados por descritor especifico. 
 
O presente projecto apresenta na globalidade 2 alternativas, sendo que os sub-troços iniciais e finais são coincidentes entre 
ambas: 
 
Subtroço A = Solução A (2,978m) 
Este subtroço desenvolve-se, no seu início, a nascente do centro urbano de Moscavide, onde ocorre ocupação urbana e 
industrial. Passa sob um viaduto de acesso à Ponte Vasco da Gama, zona ocupada por indústria e armazéns. Posteriormente 
inicia-se um “falso túnel” que permite a passagem pelo viaduto do IC2 e pelo campo de jogos do Sacavenense. Na zona 
limite da área urbana de Sacavém inicia-se um túnel que permite o atravessamento da localidade de Sacavém e da Auto-
estrada do Norte. Este túnel termina ao km 4+687 logo após um viaduto (V OLN 1) de 161 m de extensão que atravessa a 
ribeira do Mocho. 
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Subtroço B = Solução B1 (18.275m) ou Solução B2 (18.075m) 
 
Solução B1 
Pretende afastar-se da zona mais urbanizada a Nordeste e Este do Vale do Trancão, passando na zona da Várzea. No início 
desta solução existe um túnel que evita o atravessamento à superfície das linhas da REN. Segue-se um viaduto sobre o rio 
Trancão, instalações agrícolas e condutas de gás permitindo ainda o restabelecimento da EM506 e CM1255. Atravessa matos 
e zonas agrícolas. Um outro viaduto atravessa a ribeira de Alpriarte e outras linhas de água, bem como áreas agrícolas. A 
área industrial existente não será afectada. Atravessa o Bairro das Casteloiças. Um terceiro viaduto atravessa a ribeira da 
Romeira, a A9 (CREL) e a EN116. Um túnel passa sobre uma zona industrial. A seguir à passagem por um viaduto da A10 
inicia-se um viaduto que atravessa a ribeira do Loureiro, o CM 1250-3 e uma zona de matos. Um túnel passa sob a povoação 
de Adanaia. Um viaduto atravessa a ribeira da Silveira, zonas agrícolas, linhas de água, a EN10-6 e uma edificação, 
procurando evitar, segundo o EIA, a afectação de uma conduta de gás e da conduta da salmoura de Solvay. Atravessa uma 
zona agrícola e estrada rural, iniciando-se um outro viaduto que atravessa a ribeira de Santo António, campos agrícolas e a 
EN248-3. 
 
Solução B2 
Esta solução apresenta um traçado que se desenvolve mais a nascente que a Solução B1. No início desta solução existe um 
túnel que evita o atravessamento à superfície das linhas da REN. Segue-se um viaduto sobre o rio Trancão, zonas agrícolas e 
conduta de gás permitindo ainda o restabelecimento da EM506. Um viaduto atravessa um pequeno vale da ribeira da Azóia, 
sem ocupação humana. Um túnel permite a passagem sob a EN115-5 e sob o Parque urbano de Sta. Iria da Azóia. De 
seguida atravessa áreas de matos. Um outro viaduto passa sobre uma área agrícola, ribeira de Caniços e povoação de 
Vialonga. Após o desenvolvimento à superfície sobre matos e zonas de culturas inicia-se um túnel que passa sob terrenos 
agrícolas, a A9 (CREL), a A10 e pequenos aglomerados urbanos. A pedreira da Cimpor e a localidade de Calhandriz são 
contornadas por poente. Um viaduto atravessa a ribeira do Loureiro, áreas de cultivo e habitações dispersas. Um túnel e um 
viaduto junto às localidades de Matos e Adanaia permitem atravessar zonas de cultivo, o rio Silveira e a EN10-6. Após o 
viaduto o traçado desenvolve-se à superfície atravessando campos agrícolas, seguindo-se novo viaduto que passa sobre 
campos agrícolas e pela ribeira de Santo António de Alhandra. 
 
Sub-troço C = Solução C (7.150m) 
No inicio desta solução o traçado atravessa áreas agrícolas, seguindo-se um viaduto que permite atravessar a ribeira de 
Raposeira e uma zona de habitações, seguindo novamente à superfície sobre zonas agrícolas. A localidade de Cotovias é 
atravessada no seu limite junto a uma zona de armazéns e à EM526. Um túnel junto a Casal da Boavista passa sob zonas 
habitadas e áreas agrícolas, seguindo à superfície sobre zonas agrícolas, matos e com proximidade a habitações isoladas. A 
ribeira de Cardosinhas será restabelecida através de passagem hidráulica e um túnel atravessa a zona da Quinta das 
Andorinhas. Após este túnel o traçado desenvolve-se à superfície sobre uma área agrícola, seguindo-se um viaduto que 
atravessa a ribeira de Cachoeiras e novamente à superfície sobre uma área agrícola com habitações isoladas. No final do 
traçado apresenta-se um túnel que passa sob algumas habitações e áreas agrícolas, seguindo-se um alinhamento recto à 
superfície sobre áreas agrícolas e com proximidade a uma habitação isolada. 
 

De forma a quantificar as áreas de expropriação por solução relativamente aos usos do solo relevantes para a análise 
socioeconómica apresenta-se um quadro resumo: 
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Quadro 21- Áreas a expropriar 

Ocupação de solos 
Solução A Solução B1 Solução B2 Solução C 

Área (m2) Área (m2) Área (m2) Área (m2) 

Urbano ou urbanizável 12.486 27.773 45.338 37.745 

Industrial 20.114 7.187 8.102 9.058 

Agrícola 9.410 234.714 191.515 244.558 

Florestal 9.647 320.944 289.795 141.815 

Fonte: EIA (Quadro 3.14) 
 
IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

De um modo geral, o projecto em apreciação induzirá os seguintes impactes: 
 
Impactes positivos 
Os impactes positivos são permanentes e resultam do funcionamento da LAV, quer ao nível económico, quer ao nível da 
mobilidade (tempo/custo/benefício), mas far-se-ão sentir com a totalidade da linha Lisboa / Porto e não ao nível do 
Lote/troço em análise.  
 
Os impactes positivos expectáveis para a fase de construção deste Lote são os seguintes: 

� Criação de emprego; 
� Oportunidades para o comércio local (proximidade dos estaleiros e frente de obra); 
� Consequências positivas nos mercados da construção civil e obras públicas, metalúrgica e equipamento eléctrico, 

sinalética …. 
 

Impactes negativos 
Os impactes negativos expectáveis resultam de: 

� Actividades de construção, em particular na proximidade a áreas urbanas; 
� Afectação directa de habitações – expropriações; 
� Afectação dos aglomerados populacionais e habitações isoladas devido à proximidade da linha; 
� Afectação directa de actividades económicas, com particular significado para as áreas agrícolas; 
� Efeito barreira. 

 
A avaliação que se segue incide sob os pontos que se consideram mais relevantes para a análise sócio-económica das 
soluções propostas. Importa referir que, uma vez que o MOPTTC/SET integra a CA, não são avaliados neste ponto do parecer 
os impactes exercidos sobre a mobilidade e acessibilidade resultantes da necessidade do restabelecimento das vias 
existentes. 
 
Solução A 
Eixo OLN 
No início a Solução A desenvolve-se no actual corredor da Linha do Norte, procedendo-se ao alargamento do mesmo. Apesar 
da aproximação da linha ao edificado existente nas suas imediações, considera-se que nesta secção os impactes não são 
significativos. 
 
Entre os km 2+200 e 2+350 ocorre a afectação do armazém da Portugal Telecom que trará, segundo o EIA, problemas à sua 
efectiva funcionalidade, considerando-se este impacte negativo e significativo. 
 
Entre o km 2+320 e o km 2+660 desenvolve-se um falso túnel o qual permitirá minimizar os impactes quanto ao efeito 
barreira, no entanto com restrições quanto aos usos permitidos na superfície. Este túnel trará fortes impactes na fase de 
construção associados às actividades de construção e movimentação de veículos pesados, considerando-se estes impactes 
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negativos, temporários e muito significativos. A construção do túnel implicará a afectação temporária do campo de jogos do 
Sacavenense, de uma feira semanal, e de um quartel de bombeiros.  
 
O campo de jogos do Sacavenense verá a sua área reduzida com afectação de um campo de treinos. Segundo o EIA estes 
impactes apenas se farão sentir na fase de construção, sendo que serão repostas as condições de utilização após a 
construção do túnel.  
 
Sob o viaduto do IC2, existe um espaço no qual se realiza uma feira trissemanal, com cerca de 2 dezenas de feirantes, a qual 
ficará impossibilitada de funcionar na fase de construção, devendo ser articulado com a Câmara Municipal um local 
alternativo. Considera-se este impacte negativo, temporário e pouco significativo caso seja encontrado outro local para a 
realização da feira, ou significativo, caso esta possibilidade não se venha a concretizar. 
 
O túnel passa junto ao quartel dos Bombeiros Voluntários de Sacavém, com probabilidade de afectação de um dos edifícios 
do quartel. Na sequência da visita ao local verificou-se que a entrada e saída das viaturas dos Bombeiros, com particular 
significância para os casos de emergência, pode ficar comprometida. Considera-se este impacte negativo e muito 
significativo. 
 
Ao km 2+660 inicia-se um túnel mineiro. Considera-se que no emboquilhamento do túnel as interferências são bastante 
significativas na fase de construção, uma vez que este local se insere numa zona urbana com algumas edificações. Segundo 
o EIA não ocorrerá qualquer afectação (expropriação) do edificado existente. 
 
Ao km 4+530, a Solução A desenvolve-se em viaduto sobre espaços ocupados por empresas da área dos transportes e da 
recolha e gestão de resíduos. Os edifícios ficam a 30/40 metros do eixo e de ambos os lados do viaduto que se desenvolve a 
uma altura de cerca de 15 metros. 
 
No que se refere à interferência directa com outras infra-estruturas lineares verifica-se, segundo o EIA, que na Solução A 
haverá 4 situações com necessidade de compatibilização que poderão vir a implicar a alteração de traçado da infra-estrutura, 
(Gasoduto - 1; Linhas Eléctricas de Média e Alta Tensão - 1, Linhas de Telecomunicações – 1, Adutor – 1), implicando 
impactes negativos cumulativos não avaliados nesta data.  
 
Solução B1 
Sub-eixo OS 3.2 
O traçado inicia-se ao km 4+857 do Eixo OS3.2, no túnel OS.3-2,findo o qual ao km 5+609 o traçado desenvolve-se à 
superfície até cerca do km 6+300 onde se inicia um viaduto para atravessamento do rio Trancão e respectivo vale, onde 
ocorrem áreas agrícolas com alguma extensão, sendo os impactes mais significativos minimizados pelo viaduto. 
 
Após este viaduto, que termina ao km 7+303, o traçado desenvolve-se de nível com afectação de áreas naturais e 
proximidade a áreas agrícolas. Ao km 9+248 surge novo viaduto que permite minimizar os impactes sobre uma área agrícola 
bastante desenvolvida, área florestal e aglomerado populacional de Casal Novo.  
 
No final do viaduto (km 11+592), o traçado desenvolve-se novamente de nível, atravessando o Bairro das Presas 
(Casteloiças, de génese ilegal, com AUGI programada) com impactes quer pela proximidade destas populações à LAV, quer 
pela afectação directa de habitações. De acordo com o EIA, entre os km 11+300 e 11+500 duas habitações ficam sob o 
viaduto e entre os km 11+600 e 11+900, oito habitações ficam em zona de aterro ou escavação e várias outras ficam 
próximo dos taludes de escavação/aterro. Consideram-se estes impactes negativos, de magnitude média, mas muito 
significativos à escala localizada.  
 
Nesta zona o traçado interfere ainda com o perímetro do MARL, mas sem afectação de qualquer edificação ou funcionalidade 
do MARL (propriamente dito). O sub-eixo termina ao km 11+979. 
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Eixo 1.2 
O eixo 1.2 inicia-se ao km 5+730, no seguimento do sub-eixo anterior, numa zona de matos ruderais, com reduzido valor 
ecológico. 
Tal como o fim do eixo anterior, o início deste eixo interfere com o perímetro do MARL, mas sem afectação de qualquer 
edificação ou funcionalidade do MARL (propriamente dito). Não obstante, ao km 5+800/6+000 o troço em escavação antes 
da entrada em túnel afecta o talude do caminho que conduz ao depósito de água, podendo interferir com a funcionalidade do 
mesmo durante a fase de construção, pelo que nessa fase deverá ser assegurada/garantida a sua funcionalidade.  
 
Pouco depois de este sub eixo se iniciar surge um túnel cujos emboquilhamentos não parecem induzir impactes negativos 
com algum significado. Após o túnel o traçado desenvolve-se de nível com afectação de áreas agrícolas, numa pequena 
extensão. Neste eixo considera-se que os impactes são negativos, na sua maioria temporários e pouco significativos.  
 
Sub-eixo 1.1.2 
Este sub-eixo inicia-se ao km 7+224, no seguimento do eixo 1.2, e desenvolve-se em viaduto sobre o seu limite nascente do 
aglomerado urbano de Vila do Rei e algumas áreas agrícolas, sendo que duas habitações ficam sob o viaduto. De seguida 
desenvolve-se de nível (cerca de 1km) numa zona vinícola com afectação directa de áreas de vinha, (Qta da Romeira). 
Consideram-se estes impactes negativos, permanentes e significativos à escala local. 
 
Após um túnel entre os km 9+989 e 11+536 o traçado passa entre os 2º e 3º pilares da A10. Ao km 11+637 inicia-se novo 
viaduto sobre a povoação de Pardieiro, com provável afectação directa de 1 a 2 habitações (km 12+050) por se encontrarem 
por baixo do viaduto. O impacte tem magnitude reduzida, mas é significativo à escala localizada. Não obstante, deverá ser 
dada particular atenção, tendo em vista a segurança, à passagem entre os pilares da A10.  
 
Entre os km 12+415 e 12+905 desenvolve-se um túnel. Entre os km13+000 e o km 13+800 o traçado desenvolve-se em 
viaduto e escavação, sendo que nas proximidades de Adamaia, duas habitações ficam sob o viaduto (km 13+300) e duas 
habitações e vários edifícios rurais (13+600) ficam em zona de escavação. O impacte tem magnitude reduzida, mas é 
significativo à escala localizada. 
 
Em termos globais e de acordo com o EIA, é expectável que na solução B1 sejam afectados directamente (aterro, escavação 
ou sob viaduto) 25 edificações, das quais 18 são habitações utilizáveis ou em construção, 2 são habitações em ruínas e 5 são 
armazéns. 
 
Quanto à interferência directa com outras infra-estruturas lineares verifica-se, segundo o EIA, que na Solução B1 haverá 10 
situações com necessidade de compatibilização que poderão vir a implicar a alteração de traçado da infra-estrutura 
(Gasoduto - 1; Linhas Eléctricas de Média e Alta Tensão - 3; Linhas Eléctricas de Muito Alta Tensão – 6) podendo vir a 
implicar impactes negativos cumulativos não avaliados nesta data.  
 
Solução B2 
Eixo OS 4 
O traçado inicia-se ao km 0+000 do Eixo OS.4, num túnel que termina ao km 0+749. Este eixo desenvolve-se sobre áreas 
naturais e agrícolas estando estas últimas associadas à zona do rio Trancão. Os impactes sobre as áreas agrícolas são 
minimizados pelo atravessamento em viaduto.  
 
Eixo 1.3 
Este eixo atravessa a Várzea de Loures, desenvolvendo-se numa zona em que se verifica a presença de aglomerados com 
alguma dimensão, áreas agrícolas e florestais. 
Este eixo tem início num pequeno viaduto a que se segue um túnel cujas áreas de emboquilhamento se encontram libertas 
de usos habitacionais ou agrícolas. Consideram-se estes impactes negativos e pouco significativos. 
Entre o km 4+574 e o km 5+195 o traçado desenvolve-se à superfície/nível sem impactes significativos ao nível do uso do 
solo / componente social e económica. 
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Inicia-se então um viaduto que permite atravessar, numa zona mais liberta de edificações, as povoações de Alpriarte, Casal 
do Freixo e Salvação. Um edifício fica a 5 m do viaduto.  
 
De seguida o traçado inicia-se em aterro e desenvolve-se com uma grande escavação (mais de 20m no km 6+000) 
verificando-se o atravessamento do Bairro de Barradas que implicará a afectação de edificações, (cerca de 8, conforme 
leitura das peças desenhadas) sendo que a igreja ficará muito próxima da futura plataforma (cerca de 20 metros). 
Consideram-se estes impactes negativos, de magnitude média, mas muito significativos à escala localizada.  
 
A povoação de Vialonga é atravessada por viaduto verificando-se a necessidade de expropriação de várias habitações que 
ficam debaixo do viaduto. Este viaduto (com uma altura máxima de 45 metros) sobrepassa cerca de três dezenas de 
habitações (incluindo prédios), edifícios da Junta de Freguesia e da Casa do Povo, campo de jogos e um infantário. Passa a 
70 metros de uma escola básica e a 80 metros de uma igreja. Importa, ainda, referir que o assentamento e efeito de intrusão 
dos pilares em meio urbano e a própria interferência do viaduto com o espaço urbano, implicam impactes negativos 
dificilmente mitigáveis. Na Fase de exploração cerca de 200 edifícios ficarão a uma distância igual ou inferior a 10m. 
Consideram-se estes impactes negativos e muito significativos, com particular significância na fase de construção.  
 
O viaduto atravessa, ainda áreas agrícolas que ficarão com a sua rentabilidade diminuída devido ao ensombramento 
provocado pelo mesmo. Considera-se este impacte negativo e pouco significativo. De seguida o traçado desenvolve-se à 
superfície com afectação de campos agrícolas, e produção de efeito barreira. Consideram-se estes impactes negativos e 
significativos. 
 
Ao km 8+695 inicia-se um túnel cujo emboquilhamento induzirá a provável afectação directa de 6 habitações pertencentes à 
povoação de Verdelha do Ruivo. O impacte é de magnitude média, mas muito significativo à escala localizada. No final do 
túnel o traçado prossegue em viaduto, que passa no limite poente do aglomerado de Loureiro, prevendo-se a afectação 
directa de uma habitação ao km14+100. 
 
Segue-se um novo túnel cujo emboquilhamento ao km 14+240 terá a probabilidade de afectar directamente 8 habitações na 
povoação de Matos. Até ao final deste eixo o traçado atravessa campos agrícolas com impactes mais significativos nas áreas 
em que o atravessamento não é realizado em viaduto, nomeadamente para a Quinta do Repouso. O impacte é de magnitude 
média, mas muito significativo à escala localizada. 
 
Após o túnel, entre o km 15+100 e 15+800, o traçado desenvolve-se em viaduto e depois em aterro seguido de escavação, 
em área rural nas proximidades de Adamaia, sendo que um edifício fica sob viaduto (km 15+150) e 4 habitações ficam em 
zona de escavação (km 15+400 a 15+600). O impacte tem magnitude reduzida, mas é significativo à escala localizada. 
 
De acordo com o EIA, é expectável que na solução B2 sejam afectados directamente (aterro, escavação ou sob viaduto) 50 
edificações, das quais 45 habitações utilizáveis ou em construção e 5 são armazéns ou outros edifícios. 
 
Refira-se, no entanto, que o EIA não contabilizou as afectações directas que ocorrerão no Bairro de Bragadas (cerca de 8 
edificações), totalizando assim 58 edificações a serem afectadas directamente pela Solução B2. 
 
No que se refere à interferência directa com outras infra-estruturas lineares verifica-se, segundo o EIA,  que na Solução B2 
haverá 8 situações com necessidade de compatibilização que poderão vir a implicar a alteração de traçado da infra-estrutura, 
(Linhas Eléctricas de Média e Alta Tensão – 3; Linhas Eléctricas de Muito Alta Tensão), podendo vir a implicar impactes 
negativos cumulativos não avaliados nesta data.  
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Solução C 
Eixo 2 
Esta solução/eixo atravessa uma zona em que predominam os campos agrícolas, pequenos aglomerados e habitação 
dispersa. O início deste eixo atravessa em escavação áreas agrícolas. Tendo em conta a extensão (198m) atravessada 
considera-se o impacte negativo e pouco significativo.  
 
Entre o km 0+200 e o km 0+600 o traçado desenvolve-se em viaduto, verificando-se a afectação de três habitações que 
ficam sob o viaduto. Nesta zona há projectos aprovados com alvará emitido. Ao Km 0+800 são afectados dois edifícios de 
habitação (Cotovios) que ficam sob o eixo em zona de escavação. Entre o km 1+200 a 1+400, (Cotovios, Palmeiro), na zona 
de intersecção da EN 248, a via desenvolve-se em escavação afectando duas habitações ficam em zona de escavação e outra 
sob o eixo. No conjunto, trata-se de um impacte negativo de magnitude moderada mas significativo à escala localizada. 
 
Seguidamente o traçado desenvolve-se em túnel e após saída do túnel, a Solução C desenvolve-se, sucessivamente, em 
escavação, aterro e escavação, na proximidade dos lugares rurais de Horta dos Velhos, Cardosinhas e Badalinho, verificando-
se a afectação de várias edificações (mais de nove) e uma ETAR, que segundo o EIA se encontra inactiva (km 2+300, 2+550, 
2+ 850, 2+900, 3+ 3050, 3+150 e 3+350). O impacte negativo de magnitude moderada, mas significativo à escala 
localizada. 
 
Aproximadamente entre o km 3+700 e o km 4+400 o traçado desenvolve-se em túnel, não se verificando afectações 
directas, seguindo-se uma escavação e um viaduto até ao km 4+800. Entre o km 4+800 e 5+100 o traçado desenvolve-se 
em escavação, afectando dois edifícios de habitação que ficam sob o eixo (km 5+000). Nesta zona há intenções de projectos 
de loteamento urbano. Os impactes são negativos de magnitude reduzida, mas significativos à escala localizada.  
 
Entre o Km 5+400 ao km 6+105 o traçado desenvolve-se em túnel. A partir do km 6+105 o traçado desenvolve-se em 
escavação (que apresenta taludes até 4 banquetas), sobre áreas agrícolas com impactes negativos significativos, uma vez 
que de acordo com a leitura dos ortofotomapas o traçado corta parcelas agrícolas de média/grande dimensão provocando 
elevado efeito barreira. Haverá, ainda a necessidade de restabelecer a EM524-1, numa extensão de cerca de 750 metros, 
afectando significativamente uma parcela com vinha. Ao km 6+850 é afectada uma habitação. A Solução C termina ao km 
7+150. 
 
De acordo com o quadro 6.98 do EIA, é expectável que na solução B2 sejam afectados directamente (aterro, escavação ou 
sob viaduto) 48 edificações, das quais 29 habitações utilizáveis ou em construção, 7 em ruínas e 12 são armazéns ou outros 
edifícios.  
 
Relativamente à interferência directa com outras infra-estruturas lineares verifica-se, segundo o EIA, que na Solução C 
haverá 10 situações com necessidade de compatibilização que poderão vir a implicar a alteração de traçado da infra-
estrutura, (Linhas Eléctricas de Média e Alta Tensão - 3; Linhas de Telecomunicações – 4; Adutor - 3) podendo vir a implicar 
impactes negativos cumulativos não avaliados nesta data.  
 
COMPARAÇÃO DE ALTERNATIVAS  
A fase de construção induzirá impactes negativos significativos do ponto de vista ambiental, segurança e qualidade de vida 
das populações, e viabilidade e desenvolvimento de actividades económicas, em particular da actividade agrícola, em 
qualquer das alternativas (conjunto de soluções) propostas. 
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Quadro 22 - Avaliação sumária comparativa das soluções B1 e B2 
 

Afectação directa (expropriações/ área a expropriar) Solução B1 Solução B2 
Áreas urbanas ou urbanizável 27.773 m2 45.338 m2 
Habitações a expropriar 20 (2 em ruínas) 45  
Armazéns e outros edifícios a expropriar 5 5 
Áreas industriais 7.187 m2 8.102 m2 
Áreas florestais 320.944 m2 289.795 m2 
Áreas agrícolas 234.714 m2 191.515 m2 
 Nº de edifícios localizados a distâncias iguais ou 
inferiores a 100m (habitações dispersas ou inseridas em 
aglomerados urbanos) 

Total de edifícios: 63 Total edifícios: 334 

Fonte: EIA (compilação de vários quadros: 3.14, 6.94, 6.96 e 6.99) 

 
Para a tomada de decisão a análise do descritor sócio-economia, apesar de privilegiar os impactes directos e indirectos da 
LAV em áreas urbanas, também teve em conta o valor do investimento previsto para as várias alternativas. Neste contexto 
considera-se como menos impactante a solução B1.  
 
Importa, ainda, referir que se concorda com a análise síntese do EIA explanada no quadro 6.102, da página 615 do Relatório 
Síntese. 
 
Face ao anteriormente exposto considera-se que a alternativa menos impactante é a conjugação das Soluções A+B1+ 
C, o que corresponde à Alternativa 1. 
 
 
5.11 TRANSPORTES E ACESSIBILIDADES 

ANTECEDENTES E O RESPECTIVO ENQUADRAMENTO NOS INSTRUMENTOS DE POLÍTICA DE TRANSPORTES E GESTÃO TERRITORIAL 

O projecto em apreço e o respectivo EIA fazem parte de um processo com inúmeros antecedentes que remontam ao final da 
década de 80 quando foram efectuados os Estudos Exploratórios de ligação ferroviária em Alta Velocidade para vários 
corredores, incluindo o Lisboa-Porto. Entre outros aspectos, importa aqui realçar que: 
 
� O projecto obedeceu a requisitos técnicos (nomeadamente a bitola europeia e a necessidade de segmentação do 

tráfego em alta velocidade face ao ferroviário convencional) cuja especificidade aconselharam à construção de uma via 
dedicada. 

 
� Obedeceu também a requisitos estratégicos (nomeadamente o ponto de atravessamento da fronteira com Espanha, a 

respectiva ligação a Madrid e os tempos de viagem entre Lisboa e Madrid definidos no âmbito da Rede Europeia de Alta 
Velocidade) cuja especificidade aconselhou à configuração em ‘T’ quando a primeira solução preconizada fora em ‘TT’. 

 
A par dos estudos que sustentaram as decisões de tipologia de via e de traçado, foram realizados estudos complementares 
de procura, mas também de Avaliação Ambiental Estratégica (AAE)2, de Impactes Socio-económicos, tal como uma avaliação 
das consequências do projecto sobre a eficiência económica do País.  
 
Após a constituição da RAVE como responsável por conduzir o processo de implementação da Alta Velocidade Ferroviária, os 
estudos acima mencionados conduziram a uma série de estudos de viabilidade3 de corredores que permitiram analisar um 

                                                      
2 Refira-se, contudo que, não existindo à data um enquadramento legal regulamentador do procedimento de AAE, o relatório ambiental 
elaborado pelo IDAD consistiu num processo voluntário de implementação da AAE em Portugal, tendo seguido um procedimento ad-hoc. A 
consulta pública não foi integrada na metodologia utilizada. (A Avaliação Ambiental Estratégica da Rede Ferroviária de Alta Velocidade em 
Portugal  - 1ª Conferência Nacional de Avaliação de Impactes. Aveiro. 2004) 
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conjunto expressivo de alternativas para cumprir as ligações desejadas tendo já em consideração a rede complexa de 
condicionantes territoriais que envolveram quase 1200km de via nos diversos corredores alternativos. 
 
Em 2004, iniciaram-se os estudos referentes ao Lote D que implicaram o desenvolvimento de um conjunto de corredores face 
aos estudos de viabilidade mencionados no parágrafo anterior. Os corredores avaliados neste EIA são o corolário do 
aprofundamento do conhecimento da zona e das suas condicionantes (analisadas agora à escala adequada para a fase de 
Estudo Prévio) e ainda das orientações relacionadas com a localização da Estação de Lisboa (Gare do Oriente) e do Novo 
Aeroporto de Lisboa (NAL, então previsto para a Ota). 
 
O processo que culminou na configuração actual da rede de Alta Velocidade a nível nacional e transfronteiriço foi enquadrado 
por vários instrumentos de política de transportes e de gestão territorial (no que importa à componente em território 
nacional). Referem-se agora os documentos de política de transportes mais relevantes: 
 
A nível Europeu, 
� A Estratégia de Desenvolvimento Sustentável preconiza a implementação do Transporte Ferroviário. 
� O “Livro Branco dos Transportes” que delineia a Política Europeia dos Transportes, aposta claramente no modo 

ferroviário com a correspondente materialização de uma rede interoperável no espaço comunitário na qual a Alta 
Velocidade Ferroviária é fundamental pois apresenta serviços de transportes competitivos (nomeadamente os tempos de 
deslocação entre pólos de desenvolvimento económico) capazes de conquistar importantes segmentos de mercado aos 
restantes modos (nomeadamente, rodoviário e aéreo) favorecendo a sustentabilidade do modelo de desenvolvimento. 

� A Rede Transeuropeia de Transportes (RTE-T) é claramente a favor dos modos não rodoviários e das infra-estruturas 
intermodais. A RTE-T prevê uma extensão total da rede em Alta Velocidade ferroviária de cerca de 20 000 km, até 
2020, dos quais um terço tinha sido construído até 2003 obrigando a um esforço adicional para o cumprimento das 
metas. As metas ambiciosas estão claramente relacionadas com os impactes esperados ao nível global da rede (que 
obviamente se reflectem também no Lote em apreço): 14% de redução do congestionamento rodoviário e a 
correspondente sinistralidade; e uma redução anual de 4% das emissões de CO2. 

 
A nível nacional, 
� As Orientações Estratégicas para o Sector Ferroviário valorizam explicitamente a necessidade de dar resposta aos 

desafios da Alta Velocidade elencando as acções prioritárias fundamentais para o cumprimento dos objectivos com a 
respectiva programação. 

� O Programa Nacional de Política de Ordenamento do Território (PNPOT) define as estratégias e opções para o modelo 
de desenvolvimento territorial do País, servindo de quadro de referência para os demais Instrumentos de Gestão 
Territorial (IGT), e define a articulação entre os principais motores de desenvolvimento e a conectividade do País, na 
qual a Rede Ferroviário de Alta Velocidade foi incluída face aos desígnios de desenvolvimento (e mobilidade) sustentável 
do País. 

� O Programa Nacional para as Alterações Climáticas (PNAC) define a estratégia para a redução das emissões de gases 
com efeito de estufa de forma articulada com os vários sectores da economia nacional, incluindo os Transportes. 
Embora não esteja incluída no conjunto de medidas do cenário de referência (i.e., as medidas que integravam as 
estratégias sectoriais a priori e que foram integradas no PNAC), a Alta Velocidade Ferroviária (AVF) contribui para os 
objectivos genéricos de eficiência energética e carbónica do transporte de passageiros e mercadorias. 

 
A nível regional e municipal, 
� O Plano Regional de Ordenamento do Território da Área Metropolitana de Lisboa (PROT-AML) prevê explicitamente a 

necessidade de estudar alternativas de corredores de aproximação Norte-Sul a Lisboa incluindo a de AVF (na sua 
configuração Porto-Lisboa-Madrid) e tendo como referência a localização do NAL na Ota (em 2002, data de aprovação 

                                                                                                                                                                                       
3 Note-se que o MAOTDR não foi consultado aquando da realização dos estudos de viabilidade técnica dos traçados de AVF nem na AAE had-
oc conduzida pela RAVE. 
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do PROT-AML). As alternativas em apreço coincidem com o canal definido simbolicamente na figura que determina as 
infra-estruturas de transportes existentes e propostas para a AML. 

 
� Os Planos Directores Municipais (PDM) eficazes de Vila Franca de Xira, Loures e Arruda dos Vinhos (concelhos 

atravessados pelo Lote D em análise) não contemplam especificações para o projecto de Alta Velocidade Ferroviária, 
apesar de na revisão em curso estarem a ser introduzidas as alterações necessárias para a implantação do projecto. 

 
Em conclusão, o projecto de AVF e em concreto a implantação do Lote D na ligação de Lisboa à zona de Alenquer encontra-
se devidamente enformado e sustentado do ponto de vista da política de transportes e do ordenamento do território. Acresce 
que o espaço para a implantação do respectivo traçado encontra-se devidamente protegido pelas Medidas Preventivas 
incluídas no Decreto nº7/2008, de 27 de Março. Naturalmente, a implantação e escolha da solução final está sujeita às 
condicionantes pormenorizadas nos PDM eficazes. 
 
CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

A ligação entre Lisboa e o Porto em AVF desenvolve-se no principal corredor de acessibilidades do País no qual se inserem as 
principais infra-estruturas de acesso a Lisboa, nomeadamente a rede rodoviária principal e a rede ferroviária convencional 
(quer nas deslocações suburbanas pendulares quer nas interurbanas). 
 
No que respeita à rede rodoviária, os concelhos atravessados pelo troço em estudo (i.e., Vila Franca de Xira e Loures, e, 
marginalmente, Arruda dos Vinhos) são bem servidos por vias da rede principal: 

� Eixos radiais de penetração na AML: A1 e A10 com particular relevância nos concelhos de Vila Franca de Xira e Arruda 
dos Vinhos, e a A8 garantido os acessos no corredor de Loures. 

� Eixo principal de ligação circular na região: CREL que garante a conectividade entre os eixos radiais, atravessando os 
concelhos de Loures e Vila Franca de Xira. 

 
Para além destas vias da rede principal, a região é servida pela rede rodoviária complementar (IC22 na ligação à A8 e IC2 na 
zona de Sacavém com ligação à A1), pela rede de estradas nacionais (EN250 entre Sacavém e Frielas, EN115-5 e via rápida 
entre S. João do Tojal e Vialonga, EN116 entre Bucelas e Alverca, EN10-6 entre Alverca e Alhandra, através da EN248-3, e a 
EN248, entre Vila Franca de Xira e Arruda dos Vinhos). 
 
No que respeita à rede ferroviária, verifica-se que a Região de Lisboa e Vale do Tejo concentra cerca de 1/5 da rede 
convencional em funcionamento País, sendo que a sua larga maioria é electrificada e em via dupla. O acesso Norte-Sul a 
Lisboa é efectuado através da Linha do Norte em via quadrupla a partir de Alverca, duplicando a capacidade da via e 
viabilizando a segregação do tráfego de passageiros suburbanos (linha da Azambuja) e do longo curso (nas ligações 
regionais, nacionais e internacionais), tal como o tráfego de mercadorias. A Linha do Norte tem ligação à Linha de Cintura já 
no Concelho de Lisboa que, por sua vez, garante a ligação à Linha do Alentejo através da Ponte 25 de Abril, permitindo a 
conexão da rede ferroviária com as regiões a sul de Lisboa (a conectividade da rede convencional a Norte e a Sul de Lisboa 
será claramente melhorada pela Terceira Travessia do Tejo que contempla a ligação da ferrovia convencional). Prevê-se a 
articulação com a AVF na Gare do Oriente. Existe ainda a Linha do Oeste (não electrificada) que, no entanto, apresenta níveis 
de tráfego incipientes e não constitui, hoje, uma alternativa ao transporte rodoviário. 
 
Em síntese, a região é bem servida por acessibilidades rodoviárias nas suas diferentes hierarquias e pela rede ferroviária. No 
entanto, salienta-se que o conceito de acessibilidade deve ser contemplado pelos níveis de mobilidade possíveis na rede 
existente, ou seja, os níveis de procura actuais e previstos no futuro. Claramente, a região de Lisboa concentra uma parte 
significativa da mobilidade nacional quer no que respeita ao tráfego de passageiros como o de mercadorias. 
 
Verificam-se hoje níveis de congestionamento rodoviário nos eixos radiais de acesso a Lisboa decorrentes dos movimentos 
pendulares nas horas de ponta da manhã e do final dos dias úteis, com custos sociais e ambientais significativos. O 
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congestionamento rodoviário reflecte obviamente a saturação actual dos acessos rodoviários, para a qual se tem dado dois 
tipos de resposta: 

� Maior capacidade da rede rodoviária através do alargamento das vias (p.e., A1 e IC19) ou da construção de novas vias 
que, no entanto, voltam a ficar congestionadas (a prazo) pelo efeito de indução de tráfego em eixos já saturados e que 
servem zonas densamente povoadas dos concelhos limítrofes da AML; 

� Aposta no sistema de transportes colectivos, nomeadamente através da reserva de capacidade para os transportes 
colectivos rodoviários (p.e., faixas BUS na hora de ponta na Ponte 25 de Abril), ou melhorando a oferta ferroviária 
suburbana através do aumento de capacidade (p.e., quadruplicação da Linha do Norte até Alverca) ou de nova 
acessibilidade (p.e., travessia ferroviária na Ponte 25 de Abril). 

 
No que respeita à procura actual na linha do Norte, em 7 troços (entre estações) desde Lisboa até à Azambuja (troços 
identificados a tracejado na figura 3 que equivalem à zona abrangida pelo Lote D), 4 já atingiram o limite de capacidade, 1 
apresenta níveis elevados de procura e apenas dois apresentam um nível de procura médio.  

 
 
Figura 3. Níveis actuais de procura (e congestionamento) na linha do norte, no período de ponta (fonte: 
REFER, RAVE) 
 
 
As circulações diárias da Linha do Norte combinam:  

� 298 Comboios suburbanos cuja velocidade comercial se situa entre 40 e 60km/hora; 

� 104 Comboios de mercadorias cuja velocidade comercial é de 70km/hora; 

� 121 Comboios regionais cuja velocidade comercial se situa entre 60 e 80km/hora; e 

� 68 Comboios de longo curso cuja velocidade comercial se situa entre 100 e 120km/hora. 

 
Resumindo, a linha do norte também se encontra saturada tendo atingindo o limite de capacidade e podendo comprometer o 
crescimento do transporte ferroviário necessário para servir como alternativa ao modo rodoviário e atingir o desenvolvimento 
económico desejável para a AML de forma mais sustentável. 
IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTES 
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No que respeita à fase de construção, o EIA apresenta a análise de impactes numa escala espacial localizada (i.e., na 
proximidade da zona de implantação dos traçados junto da qual, também, serão instalados os estaleiros de obra ao longo da 
construção da via) tendo avaliado as perturbações das acessibilidades e circulações locais. 
 
Relativamente à fase de exploração, a análise de impactes é necessariamente supra regional dado o alcance regional, 
nacional e internacional que se pretende com a rede de AVF. Neste sentido, a análise apresentada neste parecer aborda a 
avaliação efectuada no capítulo da sócio-economia do EIA mas também (e necessariamente) nos capítulos de justificação do 
projecto. 

FASE DE CONSTRUÇÃO 

O EIA diferencia, na fase de construção, os impactes resultantes das operações e actividades construtivas, e os impactes 
resultantes da implantação da via e elementos associados. Os primeiros são geralmente bastante localizados e específicos do 
decorrer dos trabalhos e, como tal, ocorrem temporariamente na frente de obra (i.e., os 5 anos previstos de obra englobam a 
totalidade do Lote e afectam cada sub-troço durante períodos significativamente mais curtos) e os efeitos são normalmente 
reversíveis. Os segundos fazem-se sentir já durante a fase de construção e perpetuam-se durante a fase de exploração, mas, 
no que respeita às acessibilidades, são normalmente reversíveis através dos restabelecimentos das infra-estruturas 
interrompidas. O quadro seguinte resume as afectações identificadas para cada troço. 
 

Quadro 23. Afectações de infra-estruturas de transportes previstas durante a fase de construção 

Troço Rede principal, complementar e de estradas nacionais Vias interrompidas e 
restabelecidas na rede 
secundária e local  

A Atravessamento por baixo da A12 no acesso ao viaduto da Ponte Vasco da Gama. 
Atravessamento do IC2 em túnel na zona de Sacavém. 
Atravessamento da Rua Cidade de Goa, em túnel 
Atravessamento da A1 em túnel. 
Atravessamento da EN 250 entre Sacavém e Frielas em viaduto. 

Não ocorrem restabelecimentos. 

B1 Atravessamento da EN 115-5 e via rápida entre S. Antão do Tojal e a Vialonga, em 
viaduto. 
Atravessamento da CREL entre Alverca e Loures, em viaduto. 
Atravessamento por baixo do viaduto da A10. 
Atravessamento da EN 116 entre Bucelas e Alverca, em viaduto. 
Atravessamento da EN 248-3 entre EN 10-6 e Alhandra, em viaduto. 

2 Estradas ou caminhos 
municipais; 4 caminhos rurais. 

B2 Atravessamento da EN 115-5 e via rápida entre S. Antão do Tojal e a Vialonga, em 
viaduto. 
Atravessamento da EN 115-5 entre Santa Iria da Azóia e Granja, em viaduto. 
Atravessamento da CREL entre Alverca e Loures, em túnel. 
Atravessamento por baixo do viaduto da A10, em túnel. 
Atravessamento da EN 116 entre Bucelas e Alverca, em túnel. 
Atravessamento da EN 10-6 entre Alverca e a EN 248-3, em viaduto. 
Atravessamento da EN 248-3 entre a EN 10-6 e Alhandra, em viaduto. 

1 Estrada ou caminho municipal; 1 
caminho rural. 

C Atravessamento da EN 248 entre Vila Franca de Xira e Arruda dos Vinhos, em 
viaduto. 

6 Estradas ou caminhos 
municipais; 2 caminhos rurais. 

 
Apenas no caso da passagem sob o viaduto do IC2 (km 2+350 da solução A, para as duas alternativas em estudo) serão 
necessários procedimentos construtivos adequados para compatibilizar o túnel com os pilares do viaduto. As vias 
interceptadas são restabelecidas definitivamente durante a obra. Alguns restabelecimentos implicarão alterações nos traçados 
actuais com inerentes impactes sobre os espaços actuais. Estes impactes deverão ser avaliados e (se possível) minimizados, 
uma vez seleccionada a alternativa, durante a fase de Projecto de Execução. 

FASE DE EXPLORAÇÃO 

Apresentam-se de seguida os principais impactes esperados durante a fase de exploração. Note-se que, no que respeita aos 
Transportes e Acessibilidades, os impactes esperados durante a fase de exploração estão também relacionados com a própria 
justificação do projecto: 



Parecer da Comissão de Avaliação 
Fevereiro 2009 

 
 
 

Lote D – Troço Lisboa Alenquer (Ota) 
da Ligação Ferroviária de Alta velocidade entre Lisboa e Porto pág. 60 
Estudo Prévio 

� Tal como referido no Capítulo 2 do EIA, a acessibilidade em AVF vem ao encontro dos documentos de referência em 
matéria de política de transporte e de ambiente, nomeadamente no que se refere aos objectivos de desenvolvimento 
sustentável da Estratégia Europeia de Desenvolvimento Sustentável, da Política Europeia de Transportes, da RTE-T, do 
PNPOT, do PNAC e das Orientações Estratégicas para o Sector Ferroviário. 

� Face aos objectivos de sustentabilidade que enformam este projecto, os impactes esperados extravasam as questões de 
acessibilidade e transportes, mas não pode deixar de se realçar a redução prevista nas externalidades associadas ao 
sector (estudo efectuado pela VTM, 2005), nomeadamente: 

- Redução de cerca de 50 a 60% dos níveis de sinistralidade (incluindo acidentes, mortos, feridos graves e 
ligeiros); 

- Redução de cerca de 40% do tempo de viagem; e 

- Redução de cerca de 60 Gg de GEEs anualmente (quando o PNAC prevê nas medidas adicionais reduzir cerca de 
655 Gg anualmente, i.e. a AVF poderá contribuir com mais cerca de 10% de potencial de redução visto que não 
foi contemplada no PNAC inicialmente). 

- Redução de cerca 600 ton de NOX, 20 ton de SO2, 50 ton de PM que poderão contribuir para os objectivos de 
redução das emissões de gases acidificantes (que também não foram contempladas no Programa para os Tectos 
de Emissão Nacional – PTEN, no qual, por exemplo, se prevê uma redução total de 330 ton de SO2, 4 ton de 
NOX, associadas a introdução de biocombustíveis em Portugal). 

� Não estando prevista nenhuma estação da AVF no Lote D, este troço não terá impactes directos sobre a acessibilidade 
ferroviária da região. No entanto, prevêem-se impactes indirectos sobre a mobilidade ferroviária e rodoviária na região, 
visto que são esperadas transferências modais para a AVF (nomeadamente nas ligações de longo curso) que libertarão 
espaço canal na ferrovia convencional e poderão contribuir para o descongestionamento dos acessos rodoviários. Note-
se que estas são expectativas e não previsões pois não existem estudos de tráfego que caracterizem quantitativamente 
as transferências esperadas devido à libertação de espaço canal quando a AVF entrar em operação. Ainda assim, 
relembramos que quer os acessos ferroviários, quer os acessos rodoviários se encontram próximo da capacidade com 
riscos de bloqueio para o sistema de transportes da AML e com externalidades significativas, nomeadamente no que se 
refere ao tempo perdido e às emissões atmosféricas. Importa realçar que parte do espaço canal libertado na ferrovia 
convencional poderá potenciar o transporte de mercadorias em ferrovia ganhando quota de mercado ao rodoviário. 

� No entanto, o Lote D é parte integrante da ligação entre Lisboa e o Porto em AVF que constitui a ligação principal para 
as deslocações nacionais. A AVF pretende aumentar a conectividade e melhorar as acessibilidades nacionais incluindo 
um novo serviço de transportes competitivo mas também complementar à restante rede de transportes nacional (que 
inclui os modos rodoviário, ferroviário convencional e aéreo). Assim, em termos de acessibilidade assinala-se como 
principal impacte a redução de viagem entre Lisboa e Porto das actuais 2h35 para 1h15, assim como uma redução 
significativa nas ligações às estações intermédias de Leiria, Coimbra e Aveiro. Por outro lado, a AVF proporcionará um 
aumento da mobilidade com repercussões ao nível da coesão do território nacional, do desenvolvimento e consolidação 
das cidades médias, sua articulação e complementaridade, e na sua capacidade de polarizar o desenvolvimento local e 
regional (consultar o PNPOT). 

 
COMPARAÇÃO DE ALTERNATIVAS  

Da análise de impactes apresentada anteriormente, é possível retirar as seguintes conclusões no que toca aos impactes do 
Lote D sobre as Acessibilidades e Transportes: 

� Na fase de construção, serão intersectadas algumas infra-estruturas rodoviárias com perturbações das acessibilidades e 
deslocações locais, mas cujos restabelecimentos são assegurados no Estudo Prévio e que serão avaliados com maior 
pormenor na fase de Projecto de Execução. No seu conjunto, estes impactes foram considerados poucos significativos 
ou significativos, magnitude reduzida, temporários e reversíveis, para ambas as alternativas em estudo. 

� Na fase de exploração, os impactes ambientais são genericamente positivos, nomeadamente no que se refere à 
acessibilidade em AVF que se reflectem na redução de tempos de percurso e outras externalidades ambientais, 
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energéticas e sinistralidade, mas também no potencial aumento da coesão territorial e desenvolvimento local e regional. 
Assim, estes impactes foram caracterizados com magnitude moderada, significativos, permanentes e reversíveis. Tal 
como para os impactes na fase construção, não existem diferenças significativas entre as duas alternativas em estudo. 
 

Da análise efectuada, conclui-se que os impactes no presente factor ambiental são genericamente positivos e que não 
existem elementos diferenciadores das alternativas de traçado.  
 
Considerando as estimativas de investimento associados à construção do empreendimento, recomenda-se a Alternativa 
A+B1+C (Poente) com custos inferiores em cerca de 100 milhões de euros.  
 
Tendo em conta o exposto, considera-se que as Acessibilidades e Transportes constituem um elemento diferenciador na 
selecção preferencial de alternativas subsidiário dos restantes factores ambientais. 
 
 
5.12 PATRIMÓNIO  

CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

A caracterização da situação de referência do Descritor Património baseou-se na pesquisa documental e bibliográfica quer 
para o património arquitectónico, como para o arqueológico, num corredor de 400 metros de largura face a cada solução de 
traçado. Para a fase de trabalho de campo o EIA refere que foi efectuado um reconhecimento dos elementos identificados na 
pesquisa documental, tendo ainda sido realizado o registo completo das ocorrências, utilizando, para tal, uma ficha tipo e 
executada a sua implantação em cartografia à escala 1:25 000 e 1:10 000. Posteriormente, efectuou-se a prospecção 
sistemática dos troços sem alternativas.  
 
Ao todo foram identificados 48 elementos patrimoniais, sendo que 38 destes se enquadram no grupo que podemos 
denominar, em sentido lato, como património construído e 8 referem-se a património arqueológico. Destaque-se, ainda, que 
os elementos 13 e 14 referenciados como elementos distintos, após os esclarecimentos prestados no âmbito da solicitação de 
informação complementar, foram posteriormente reconhecidos como sendo apenas um elemento (Convento de Nossa 
Senhora dos Poderes). Relativamente ao Elemento 4, (identificado no EIA como possível sítio arqueológico, localizado num 
complexo industrial, situado a mais de 200 metros do eixo da Solução B1) não foi possível determinar qual o seu valor dado 
que, aparentemente, terá sido destruído. Na fase de Consulta Pública, a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira referenciou 
ainda um Lagar de 1811 no Lugar das Cardosinhas.  
  
Do total dos elementos identificados destaque-se a importância das Quintas rurais e das estruturas relacionadas com as 
denominadas fortificações das Linhas de Torres. 
 
De notar que estas Quintas surgem associadas à intensa actividade agrícola que desde sempre caracterizou este território e 
que, por essa razão, possuiu um valor histórico significativo, representando, também, uma herança cultural que confere 
identidade aos habitantes da região. Ainda neste grupo de elementos, directamente relacionados com a agricultura da região, 
foram igualmente inventariados um conjunto de moinhos, levadas e poços. 
 
Dentro deste conjunto destaque deverá ser conferido à Quinta do Monteiro-Mor (n.º3), situada numa zona de afectação 
directa do projecto e que, apesar do avançado estado de ruína, representa um magnífico exemplar de arquitectura civil, 
figurando, inclusivamente, no inventário do património da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira. De referir ainda a 
relevância de outros importantes exemplares deste tipo de património, como sejam as Quintas da Várzea e das Caldas, esta 
última remontando ao século XVI.  
 
Relativamente aos elementos que se relacionam com a denominada Linhas de Torres, nunca é demais referir a importância 
destas no contexto das Guerras Peninsulares e a relevância que as mesmas detêm quer ao nível nacional, como internacional. 
De facto, este território caracteriza-se pela existência de um dos mais interessantes conjuntos patrimoniais do país, conjunto 
este que não só tem vindo a ser devidamente valorizado através da classificação de alguns imóveis como, inclusivamente, é 



Parecer da Comissão de Avaliação 
Fevereiro 2009 

 
 
 

Lote D – Troço Lisboa Alenquer (Ota) 
da Ligação Ferroviária de Alta velocidade entre Lisboa e Porto pág. 62 
Estudo Prévio 

agora alvo de um “Programa de Salvaguarda, Recuperação e Valorização” apoiado pelo IGESPAR IP e por diversas autarquias 
e financiado pela Comunidade Europeia. Trata-se, pois, de um peculiar complexo defensivo concebido pelo Duque de 
Wellington e cuja construção terá tido início em 1809, com o objectivo de tentar impedir a entrada das tropas napoleónicas 
na cidade de Lisboa.  
 
No seu todo este conjunto patrimonial apresenta diferentes tipologias de construção, sendo que as cerca de 152 edificações 
se encontram divididas em três principais linhas de defesa que se estendem por cerca de 80 km. Associadas a estas 
construções destaque-se, ainda, a existência de estradas militares que estabeleciam a comunicação entre os diferentes 
redutos. 
 
Relativamente aos redutos construídos entre 1809 e 1812 existiam, originalmente, 3 no concelho de Arruda dos Vinhos, 18 
em Loures e 33 em Vila Franca de Xira.  
 
 No EIA foram inventariados cerca de 30 Elementos Patrimoniais das Linhas de Torres (construções e caminhos), sendo que 
apenas 10 se situam na área do projecto ou nas suas proximidades. Por último, importa referir que a maioria destes 
elementos se localiza no concelho de Vila Franca de Xira. 
 
IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

O EIA avaliou, em termos de impactes, um conjunto de 48 Elementos Patrimoniais entre os quais, apenas 7 estão sujeitos a 
impactes directos quer na Solução B1, como na B2. Assim, são previsíveis impactes directos nos seguintes Elementos 
Patrimoniais:  
 

• Solução B 1 - 3 sítios: Qt.ª do Monteiro-mor (n.º 3), Quinta da Zibreira (n.º 23) e Caminho (n.º 31);  
• Solução B2 – 4 sítios: Capela de Santo António (n.º 16), Quinta da Zibreira (n.º 23), Loureiro 2 – Calçada histórica 

(n.º 39), e Adanaia – Sítio arqueológico (n.º 47).  
• Solução A e C: não existem afectações directas dado que, no primeiro caso, o projecto efectua-se em túnel e no 

segundo, os elementos patrimoniais encontram-se relativamente afastados do traçado.  
 
O Elemento Patrimonial Caminho Militar (n.º 48) pertencente ao conjunto das linhas de Torres é interceptado, segundo o 
EIA, em 5 locais na Solução B1 (túneis e viadutos), na Solução B2 em 2 locais (túnel) e, na Solução C, em 2 locais (1 em 
túnel e 1 em aterro/escavação). 
 
Resumindo, considera-se impactes directos, negativos e significativos, sobretudo pela alteração da envolvente, os que 
ocorrem sobre quatro sítios: Qt.ª do Monteiro-mor (n.º 3), Quinta da Zibreira (n.º 23), Caminho (n.º 31) - todos situados em 
áreas de implantação de viadutos – e o Caminho Militar das Linhas de Torres (nº48) que é interceptado em três locais, um 
em zona de túnel e dois em viaduto.  
  
COMPARAÇÃO DE ALTERNATIVAS  

No EIA são apresentados os impactes do projecto sobre os elementos patrimoniais existentes, concluindo este que a 
Alternativa 2 (Soluções A+B2+C) é a mais favorável. 

No entanto, da análise efectuada às duas alternativas existentes para o traçado, concluiu-se que, apesar da semelhança em 
termos de grau de afectação, a Alternativa 2, perante o conhecimento actual do território, será aquela que maior impacte 
poderá ocasionar em termos patrimoniais, não só por afectar mais um elemento do que a Alternativa 1, como porque um dos 
locais com afectação directa é um sítio arqueológico de elevado interesse patrimonial (Adanaia, n.º 47).  

Assim, considera-se que a alternativa menos desfavorável, em termos de impactes para o Descritor Património, é a 
Alternativa 1 (Soluções A+B1+C). 
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5.13 ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO  

CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

Considera-se que na generalidade o EIA identifica os Instrumentos de Gestão Territorial mais relevantes procedendo a um 
enquadramento da pretensão nos mesmos, embora pontualmente com algumas deficiências, mas que foram passíveis de 
serem colmatadas com a presente apreciação.  
 

IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

A análise que se segue visa enquadrar o presente projecto nos IGT eficazes e outros Planos, Programas e orientações 
sectoriais.  
 
Importará desde já equacionar o projecto face ao disposto no Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, na sua actual 
redacção. Em conformidade com o nº 2 do art.º 35º deste diploma são considerados planos sectoriais “os planos, programas 
e estratégias de desenvolvimento respeitantes aos diversos sectores da administração central, nomeadamente no domínio 
dos transportes, das comunicações...”. Conclui-se, assim, que nestes termos e atenta a RCM nº 83/2004, este projecto 
poderá considerar-se como parte integrante de um plano sectorial. 
 
Relativamente aos Programas Operacionais e Planos de cariz estratégico constata-se que a infra-estrutura ou se encontra 
prevista ou vai ao encontro de objectivos aí estabelecidos, contribuindo positivamente para a sua prossecução.  
 
Procede-se seguidamente a uma análise mais pormenorizada dos instrumentos de gestão territorial com maior relevância em 
termos de Ordenamento do Território. 
 

� Programa Nacional da Politica de Ordenamento do Território 
Este Programa defende a promoção da integração da Rede Ferroviária nas redes ibérica e europeia, de passageiros e 
mercadorias. Prevê, ainda, a revisão dos Planos Ferroviários existentes articulando as soluções de alta velocidade nas 
deslocações internacionais. 
 
O projecto contribui positivamente para os objectivos estabelecidos neste Programa, nomeadamente quanto à melhoria do 
sistema de transportes e das infra-estruturas de suporte à conectividade interna e internacional, promovendo o reforço da 
competitividade de Portugal nomeadamente no quadro ibérico e europeu. Face a este IGT a concretização do presente 
projecto constitui um impacte positivo. 
 

� Plano Regional do Ordenamento do Território da Área Metropolitana de Lisboa (RCM nº 68/2002 de 8 de Abril) e 
Plano Regional de Ordenamento do Território do Oeste e Vale do Tejo 

 
Os concelhos de Loures e Vila Franca de Xira encontram-se abrangidos pelo PROTAML, eficaz, enquanto o concelho de 
Arruda dos Vinhos se insere na área do PROTOeste e Vale do Tejo, em fase final de elaboração. 
 
O PROTAML estabelece como um dos objectivos o reforço das acessibilidades internas e externas e faz referência à 
possibilidade de uma linha ferroviária de Alta Velocidade Lisboa-Porto-Madrid, definindo cartograficamente um traçado 
indicativo similar aos actualmente apresentados, com um desenvolvimento mais afastado do Tejo, nessa perspectiva 
aproximando-se da Alternativa 1.   
 
Da análise do Modelo Territorial aí definido verifica-se que o traçado interfere com “Área Urbana a Articular e/ou Qualificar”, 
“Área Urbana Crítica a Conter e Qualificar”, “Área a Estabilizar - Área Agrícola”, “Área Urbana a Estruturar e Ordenar” e “Área 
Logística a Estruturar e Ordenar”, e ainda com as seguintes Unidades Territoriais: 2- Coroa Envolvente de Lisboa, 4- Eixo 
Sacavém-Vila Franca de Xira, Unidade 8- Várzea de Loures, 8- Área Urbana Vialonga/Cachoeiras, 13-Área Agrícola e 14- Sul 
de Azambuja. 
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Este Plano refere que o Eixo Sacavém/Vila Franca de Xira carece de estruturação e qualificação urbanística e revela falta de 
integração dos tecidos urbanos. Por sua vez a Várzea de Loures é reconhecida como um espaço agrícola importante em 
termos de solo que se encontra ameaçado. Na unidade 13 é salientada a presença de áreas de elevado interesse paisagístico 
(paisagem saloia) que importa garantir como elementos de sustentabilidade. Relativamente ao eixo Sacavém/Vila Franca de 
Xira é salientado que se devem concretizar os espaços necessários à implementação da Rede Ecológica Metropolitana, em 
especial os Corredores Estruturantes Primários e Secundários e as Áreas Vitais.  
 
Em termos de Rede Ecológica Metropolitana constata-se o atravessamento de um Corredor Estruturante Primário (que faz a 
ligação ao estuário do Tejo), de vários Corredores Secundários, de uma Área Estruturante Secundária (várzea de Loures) e 
de Áreas e Corredores Vitais.  
 
De acordo com o PROTAML os corredores estruturantes primários não deverão ser edificados e não deverá ser limitado o 
funcionamento dos sistemas naturais, promovendo-se o seu uso florestal e agrícola. Quanto às áreas estruturantes 
secundárias deverá ser garantida a manutenção daquelas de elevado interesse ambiental, agrícola e paisagístico, salientando-
se para as restantes a indispensabilidade de salvaguardar o funcionamento natural da rede de drenagem hídrica. 
 
Relativamente à proposta do PROT Oeste e Vale do Tejo, a sua área de abrangência é residual já que apenas incide no 
concelho de Arruda dos Vinhos, atravessado pelo projecto numa extensão de 1Km. No respeitante à proposta disponível na 
presente data conclui-se que o projecto não interfere com a Estrutura Regional de Protecção e Valorização Ambiental 
(ERPVA). Quanto ao Modelo Territorial proposto verifica-se que o traçado desenvolve-se na Unidade 5 - Oeste Interior Sul, 
para a qual é referido que no âmbito da revisão do PDM deve ser elaborado um Esquema de Ordenamento para Arruda dos 
Vinhos, Cardosas, Cachoeiras e áreas de expansão recente, integrando as áreas de edificação dispersa envolvente e a 
estabilização de áreas alargadas, e considerando as dinâmicas e pressões inerentes à abertura de novas acessibilidades (nós 
dos eixos viários da A8 e da A10) e de aproximação metropolitana.  
 
A pretensão vai ao encontro da estratégia global definida pelo PROT-AML em termos de Transportes e Acessibilidades, dado 
contribuir para o reforço das acessibilidades regionais, nacionais e internacionais e o mesmo prever a ligação Lisboa-Porto em 
Alta Velocidade. 
 
No entanto, são de registar interferências com áreas e corredores ecológicos de importância regional, definidos na Rede 
Ecológica Metropolitana (REM), bem como com áreas a que o Modelo Territorial atribui particular valor, nomeadamente a 
Várzea de Loures, considerada como espaço a preservar. 
 
O agravamento das actuais deficiências de articulação entre tecidos urbanos encontra-se minimizado pelo recurso, numa 
extensão significativa, à solução de túnel. Nas restantes situações, nomeadamente o atravessamento em viaduto e em 
particular em aterro e escavação, é fundamental que no projecto sejam assegurados todos os restabelecimentos e que o 
espaço inferior aos viadutos venha a ser tratado de forma a assumir-se como uma ligação entre os dois lados e não como 
uma barreira, física ou funcional.  
 
O impacte na várzea de Loures, nomeadamente do ponto de vista agrícola e natural, vai ser relevante. Contudo, o forte 
recurso a viadutos irá minimizar a afectação desta área, pelo que se considera que o projecto é aceitável face ao PROTAML.  
 
Relativamente à salvaguarda das áreas de elevado interesse paisagístico referida na unidade 13, apenas a Solução B1 
interfere com esta área e parte do traçado desenvolve-se em túnel, o que minimiza os impactes do projecto. Quanto aos 
viadutos estes apresentam-se como intrusões visuais, embora não se afigure que, atenta a restrita área intervencionada e a 
dimensão da unidade, o projecto possa pôr em causa a imagem da região saloia. 
 
Relativamente à Rede Ecológica Metropolitana o projecto interfere com uma Área Estruturante Secundária, respeitante à 
Várzea de Loures, a qual é predominantemente atravessada em túnel e viaduto, ocorrendo alguns troços intermédios em 
aterro e escavação. Afigura-se, assim, que neste sentido os impactes são minimizados considerando-se que a ocorrência de 
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pequenos troços em aterro e escavação não deverá comprometer significativamente os valores ecológicos que se pretendem 
defender.  
 
Quanto às interferências com os corredores ecológicos verifica-se que o projecto, nessas áreas, se desenvolve em viaduto e 
túnel, pelo que não é posta em causa a conectividade ecológica pretendida. Apenas no final do traçado há um 
desenvolvimento parcial em aterro e escavação, mas atenta a natureza indicativa do corredor do PROTAML, poderá 
considerar-se que esta continuidade se encontra minimamente assegurada na proximidade. As Áreas Vitais são atravessadas 
em túneis e viadutos, o que não inviabilizará a intenção de afectar as áreas florestais ou de verde urbano, embora possa, 
pontualmente, haver necessidade de impor algumas restrições ao modo de ocupação. 
 
Relativamente às alternativas de traçado considera-se que não existem diferenças significativas que evidenciem uma situação 
mais favorável. 
 
Conclui-se, assim, que haverá interferências significativas com o modelo estabelecido no PROTAML em particular na fase de 
construção, mas que se encontram minimizadas pelo recurso a obras de arte, devendo, contudo, atentar-se no 
desenvolvimento do projecto e na fase de construção nas questões acima referidas. Importará salientar que a presente infra-
estrutura, pública de interesse regional e mesmo nacional, se encontra prevista no próprio Plano Regional.  
 
Quanto à proposta de PROTOVT considera-se que não são postos em causa os objectivos definidos para a unidade territorial 
interferida, devendo o Esquema do Modelo a definir para a área de Cachoeiras em sede de revisão do PDM, ainda em curso, 
incorporar esta nova infra-estrutura e estabelecer um modelo de ocupação que permita minimizar os estrangulamentos 
induzidos pela presença da ferrovia. É, ainda, destacada nesta unidade a questão dos elevados riscos sísmicos e de 
movimentos de massas, questões que deverão ser devidamente asseguradas em sede de projecto. 
 

� Planos Sectoriais 
Procede-se seguidamente a um enquadramento sumário da pretensão face aos Planos Sectoriais mais relevantes.  
 
Quanto ao Plano de Bacia Hidrográfica do Tejo há efectivamente interferências com áreas relevantes em termos do Domínio 
Hídrico, verificando-se, contudo, a presença de diversos viadutos e passagens hidráulicas tendo em vista a minimização 
destes impactes. Contudo, a presente análise tem que ser complementada com a apreciação decorrente do descritor 
Recursos Hídricos, sendo que a melhor alternativa será aquela que em sede desse factor ambiental for considerada como a 
menos desfavorável. 
 
A área em causa é abrangida pelos Planos Regionais de Ordenamento Florestal da Área Metropolitana de Lisboa e do Oeste, 
os quais visam a promoção da gestão sustentável dos espaços florestais. 
 
A importância dos espaços florestais assume neste troço duas vertentes: nas áreas mais urbanas, expressivas no inicio do 
traçado (sub-região Grande Lisboa) estabelecem-se como prioritárias as funções de recreio, lazer e estética da paisagem, 
associadas à preservação dos valores fundamentais do solo e da água, enquanto na restante área (Região Saloia do 
PROFAML e Região Oeste Sul no PROF Oeste) privilegia-se a protecção, a silvopastorícia, caça e pesca em águas interiores, 
associada a uma componente produtiva. 
 
A interferência com espaços florestais ocorre predominantemente no sub-troço B, mas onde os atravessamentos ocorrem 
parcialmente em túnel e quando à superfície são na generalidade marginais à mancha, atenta a informação disponibilizada no 
descritor Uso do Solo. Apenas na Solução B2 assumirá esta interferência com espaços florestais existentes alguma expressão, 
sendo que não se consideram muito significativos os impactes em áreas de sobro, atenta a pequena dimensão das mesmas. 
Face ao anteriormente exposto e ao forte recurso a viadutos e túneis, considera-se que o projecto não deverá comprometer 
os objectivos estabelecidos neste Plano, quer para as actuais áreas, quer na plantação de novas áreas florestais. 
 
Relativamente ao Plano de Modernização dos Caminhos-de-ferro esta infra-estrutura permite melhor concretizar os objectivos 
aí definidos, constituindo, nestes termos um impacte positivo. 
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No concernente ao Plano Rodoviário Nacional a infra-estrutura interfere com as seguintes vias: IP1/A1, IP1/A12, IC2, 
IC18/CREL/A9 e  EN 116. O presente projecto não inviabiliza o disposto neste Plano Sectorial, desde que assegurados o 
adequado atravessamento da rede viária existente e a articulação com os projectos em curso, questões que deverão ser 
confirmadas pela EP - Estradas de Portugal, SA. 
 

� Planos Municipais de Ordenamento do Território 
A avaliação efectuada no EIA incide numa faixa de 80m centrada no eixo de cada alternativa e teve subjacente a área 
ocupada, na perspectiva de alteração de usos e repercussão na classificação do solo e objectivos de ordenamento num 
contexto territorial, a incompatibilidade com condicionantes legais e o efeito barreira induzido pela infra-estrutura.   
 
Os impactes foram avaliados em fase de construção e de exploração, sendo que na fase de construção são salientadas as 
demolições, as terraplenagens, a execução de obras de arte, o restabelecimento de drenagem e dos serviços afectados, a 
execução da infra-estruturas, a execução de obras de electrificação e os estaleiros. Na fase de exploração foram realçados o 
efeito barreira e superficialmente os resultantes do funcionamento da linha ferroviária, como sejam incómodo ambiental para 
as populações, ocorrência na mobilidade regional e incidências ao nível territorial. 
 
A presente apreciação integra uma análise da pretensão face às diferentes classes/categorias de espaço, identificadas nos 
Planos Municipais de Ordenamento do Território, e às condicionantes legais vigentes na área, em particular RAN e REN, mas 
procede igualmente a um enquadramento do projecto numa perspectiva mais abrangente e estratégica, nomeadamente a 
afectação da coerência dos perímetros urbanos, da continuidade de usos, etc., finalizando-se com uma análise comparativa 
das duas alternativas. 
 
No que se refere às condicionantes legais, à excepção das áreas afectas à RAN, à REN, ao Aproveitamento Hidroagrícola de 
Loures e ao Domínio Hídrico e a algumas condicionantes muito particulares como sejam áreas de sobro, servidões 
aeronáuticas e recursos geológicos, considera-se que, tendo presente o desenvolvimento linear desta infra-estrutura 
ferroviária, as restantes condicionantes são susceptíveis de reposição ou de relocalização, pelo que não constituem critério 
relevante para a selecção de alternativas ou inviabilização do projecto e não serão incluídas na apreciação que se segue. 
 

� Enquadramento face aos PMOT eficazes   
 Esta infra-estrutura não se encontra prevista em nenhum PMOT, centrando-se a análise que se segue na identificação de 
eventuais situações de conflito. 
 
De uma análise da pretensão face ao disposto no Regulamento do PDM de Loures verifica-se que a infra-estrutura, embora 
possa ser considerada como compatível à luz do Quadro constante no Anexo do respectivo Regulamento, à excepção das 
áreas afectas aos recursos hídricos, poderá colocar algumas restrições na concretização da estratégia local definida para as 
seguintes categorias: Verde Urbano Equipado, Verde Urbano de Protecção e Enquadramento, Florestais de Protecção e 
Valorização Ambiental e Agrícolas (exclusivo uso agrícola e máxima infiltração).  
 
Relativamente ao PDM de Vila Franca de Xira apenas haverá a destacar o facto de a regulamentação do espaço florestal 
interditar a realização de acções que destruam o revestimento vegetal sem prévia autorização, mas não interdita a edificação 
em determinadas condições. Conclui-se, assim, que haverá algumas situações pontuais de conflito mas que não poderão ser 
consideradas muito relevantes.  
 
Quanto ao PP da Zona de Expansão de Vialonga, verifica-se que, embora em viaduto, são atravessadas áreas habitacionais, 
já edificadas, estando-se perante uma incompatibilidade do projecto face ao uso estabelecido no PMOT, constituindo-se como 
um impacte negativo muito significativo. 
 
Não pondo em causa a relevância do impacte, haverá que atentar que formalmente o presente projecto integra um Plano 
Sectorial, pelo que estes conflitos podem ser sanados ao abrigo do art.º 97º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, 
na sua actual redacção, através da promoção de uma alteração aos PMOT por adaptação. 
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Importará, ainda, referir que os traçados se encontram sujeitos a Medidas Preventivas, a coberto do Decreto n.º 7/2008 de 
27 de Março, respeitantes à ligação ferroviária de Alta Velocidade do eixo Lisboa-Porto, tendo em vista evitar a alteração das 
circunstâncias e condições existentes na área ou tornar a execução mais onerosa. Assim, encontrando-se já estas áreas 
reservadas para efeitos de possível implantação desta infra-estrutura considera-se que, nesta perspectiva, os eventuais 
conflitos a ocorrer por via da alteração das circunstâncias e condições actualmente existentes, devem ser considerados 
minimizados. 
 
Em termos de Condicionantes Legais o projecto interfere com Reserva Ecológica Nacional, Reserva Agrícola Nacional, 
Aproveitamento Hidroagrícola de Loures, diversas espécies florestais (oliveiras, sobreiros e azinheiras), Domínio Hídrico, 
Recursos Geológicos (pedreiras), Área de Região Demarcada do Vinho de Bucelas e um conjunto diversificado de infra-
estruturas e outras servidões, nomeadamente na área da aeronáutica. 
 
De entre as condicionantes anteriormente referidas destacam-se a RAN e a REN. A interferência com áreas de RAN é 
significativa no sub-troço B, em particular na Solução B1, salientando-se aqui as áreas associadas à várzea e ao 
aproveitamento hidroagrícola, mas onde o atravessamento se processa predominantemente de forma marginal e em viaduto. 
Ocorrem outras interferências com áreas de menor dimensão sendo que as mais relevantes (sul de Vila de Rei, Rondulha) são 
também atravessadas em viaduto ou túnel, embora na Solução C exista ainda um troço, não muito significativo, em que o 
traçado se desenvolve em aterro e escavação. Há, contudo, uma interferência com RAN de um troço significativo em aterro e 
escavação, compreendido entre a travessia do rio Trancão e a Quinta do Monteiro-Mor, sendo que no concelho de Loures o 
mesmo se desenvolve numa zona marginal da mancha e contígua a costeiras, enquanto no concelho de Vila Franca de Xira é 
atravessada uma mancha, constituindo-se como a situação mais gravosa em termos de RAN (Solução B1). A afectação desta 
Condicionante Legal encontra-se sujeita a autorização pela Comissão Regional de Reserva Agrícola de Lisboa e Vale do Tejo. 
 
Em termos de REN são intervencionadas áreas mais expressivas, já que os traçados se sobrepõem em grande parte às áreas 
de RAN e ainda incluem outras áreas relevantes, principalmente no concelho de Loures, como sejam as áreas de riscos de 
erosão (destacando-se as costeiras). A questão da REN será analisada em ponto específico. 
 
Relativamente a outras servidões ou restrições particularmente condicionadoras do projecto haverá que referir o Domínio 
Hídrico, com a presença de diversas linhas de água de entre as quais se destacam o rio Trancão e a rib.ª de Alpriate e 
respectivas Áreas Inundáveis. Verifica-se que estas áreas são predominantemente atravessadas em viaduto, devendo o 
projecto assegurar o adequado escoamento das linhas de água e salvaguardar as áreas inundáveis. 
 
No respeitante a áreas com sobreiros há uma pequena afectação (2ha), pela Solução B1 com implantação da infra-estrutura 
em viaduto. Importará, ainda, um destaque para a extracção de inertes, nomeadamente as pedreiras da Solvay Portugal em 
Vialonga e da Cimpor em Alhandra, sendo que apenas a área de reserva desta última é interferida, em túnel. Não se 
consideram estas afectações muito significativas do ponto de vista de Ordenamento do Território.  
 
Avaliação em termos globais  

O presente projecto apresenta impactes positivos a nível nacional e regional, sendo que a nível municipal/local os impactes 
são predominantemente negativos, com inviabilização de actuais usos, inclusive, o urbano, e interferência com áreas de 
elevado valor agrícola e funções ecológicas relevantes, a preservar. Será igualmente de destacar o seu efeito barreira no 
território, com repercussões na coesão do sistema de povoamento existente.   
 
A análise comparativa das alternativas apresentadas tem subjacente quer o uso actual do solo, quer a vocação que lhe é 
conferida em sede de PMOT, sendo relevante como critério de selecção o modo de afectação (aterro e escavação, viaduto e 
túnel), a sua ocupação/uso efectivo, o facto do atravessamento ser marginal ou cortar uma área central, o efeito barreira 
criado em termos de coesão nomeadamente no aglomerado e entre aglomerados e a relevância dos valores naturais 
interferidos. 
 
Procede-se seguidamente uma análise por sub-troço e, quando aplicável, a uma avaliação comparativa das alternativas. 
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o Subtroço A 

Este troço implanta-se numa área com vocação urbana segundo o PDM de Loures e onde se verifica uma forte ocupação com 
usos habitacionais e actividades económicas. Os impactes mais relevantes ocorrem na área inicial, até ao túnel mineiro, onde 
o traçado se desenvolve à superfície ou em túnel “cut & cover”. Contudo, parte deste traçado integra-se no espaço canal da 
linha do Norte, o que embora induza uma aproximação a edificações permite uma minimização dos impactes pela existência 
de espaço ainda livre. É após a divergência da linha do norte e antes do túnel mineiro que os impactes serão mais 
significativos, onde o efeito barreira e a inviabilização dos usos propostos nos IGT assumirão relevância. Contudo, o traçado 
desenvolve-se em áreas ainda com algum desafogo e onde dominam as actividades económicas, sendo as maiores 
afectações o efeito barreira entre os Km 2 a 2+300, em espaços com alguma ocupação empresarial, e a área urbanizável da 
Quinta do Património, em Sacavém. Na fase de exploração estes impactes serão minimizados no troço do túnel “cut & cover” 
pelo seu recobrimento. 
 
Considera-se que o troço em túnel mineiro e também o túnel tipo “cut & cover”, em fase de exploração, não induzirão 
impactes negativos significativos em termos de efeito barreira, não sendo afectada a coesão do aglomerado nem 
inviabilizados os usos propostos no PDM. Tal não invalida a ocorrência de impactes na fase de construção em todo o traçado. 
 
O traçado finaliza em viaduto para atravessamento de um pequeno vale encaixado (após o que retomará novamente o 
túnel), em Espaço Verde Natural com potenciais riscos geotécnicos, associado a uma área de REN e a uma área vital e 
corredor secundário da REM definida no PROTAML. Nesta área existem algumas edificações, em áreas de potencial risco, mas 
não se encontra constituído nenhum perímetro urbano. Embora se preveja a ocorrência de impactes negativos, dado esta 
área se encontrar vocacionada para espaços verdes de protecção, estar sujeita ao regime da Reserva Ecológica Nacional e 
integrar-se na Rede Ecológica Metropolitana, considera-se que os impactes serão minimizados pela travessia em viaduto e 
pela pequena extensão do mesmo, desde que no desenvolvimento do projecto seja acautelado que não serão agravados os 
actuais riscos naturais (preferencialmente até minimizados), e na fase de construção sejam adoptadas medidas que 
minimizem as intervenções no local e que a recuperação da área seja efectuada o mais cedo possível.   
 

o Sub-troço B 
O traçado continua depois por uma área com uma forte ocupação agrícola, com solos agrícolas de elevado valor, sendo que 
se privilegia o recurso a viadutos para atravessamento de vales com ocupação agrícola e urbana e os túneis nas áreas de 
relevo mais acidentado. A Solução B1 tem um maior peso de solo rural, em particular agrícola, enquanto na Solução B2 o 
solo urbano assume maior relevância, com situações de interferência com espaço urbano de particular gravidade, num 
mosaico agro-florestal. 
 
O troço inicia-se em túnel, após o qual vai atravessar à superfície uma área de espaço Verde Natural com potenciais riscos 
geotécnicos, associada a costeiras e classificada como REN e Área Estruturante Secundária da REM. Posteriormente, 
atravessa em viaduto, um espaço agrícola e o rio Trancão, associado a uma área Inundável e sujeita aos regimes da RAN e 
da REN, após o que se desenvolve em aterro e escavação até ao limite com o concelho de Vila Franca de Xira (dada a 
proximidade das duas soluções procedeu-se a uma análise em comum). Os impactes do projecto neste traçado são muito 
significativos, dado interferirem com áreas que no PROT e no PDM são reconhecidas como de particular valor natural e 
associadas a riscos relevantes. No caso do vale do Trancão, a travessia é feita em viaduto pelo que considera-se que os 
impactes quer em termos de usos do solo, quer de condicionantes e do PROTAML se encontram minimizados. Por sua vez a 
implantação à superfície em zona de costeiras assume-se como um impacte negativo muito significativo, pelo que devem ser 
asseguradas todas as medidas necessárias à estabilidade da vertente e de minimização das intervenções na fase de 
construção. Após o viaduto do rio Trancão desenvolvem-se dois traçados alternativos.  
 
A Solução B1 (após entrada no concelho de Vila Franca de Xira) atravessa uma área agrícola de várzea, associada à ribeira de 
Alpriate, parcialmente em perfil misto e a partir do Km 9+200 em viaduto. O atravessamento em aterro constitui uma 
impacte muito significativo atento o facto desta área se encontrar afecta a uso agrícola de particular relevância e classificada 
simultaneamente como REN, RAN (em Loures de forma mais marginal), Área Estruturante Secundária da REM e em 
contiguidade com uma Zona Inundável. No concelho de Loures a implantação do traçado na base das costeiras, poderá 
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minimizar os impactes do ponto de vista agrícola e de recursos hídricos, mas poderá potenciar os riscos associados à 
instabilidade das vertentes. Por outro lado no concelho de Vila Franca de Xira há uma inviabilização da vocação agrícola 
daquela faixa e a criação de efeito barreira. Considera-se, contudo, que deverá ser ponderada pelo proponente a 
possibilidade de aumentar o viaduto para sul e o projecto deverá ser desenvolvido no sentido de não agravar os potenciais 
riscos existentes, quer na fase de construção, quer na fase de exploração. 
 
O traçado atravessa em viaduto uma pequena área urbana com estatuto de manutenção temporária e passa em aterro e 
escavação numa área marginal de um espaço industrial, já com ocupação e contíguo ao MARL. Contudo, constata-se que o 
traçado atravessa em escavação o Bairro das Casteloiças, com impactes sócio-económicos potencialmente significativos, mas 
que não se encontra identificado como espaço urbano habitacional, não se inserindo na hierarquia urbana estabelecida no 
PDM. 
 
O restante troço desenvolve-se maioritariamente em túnel e viaduto, atravessando solo rural de menor valor agrícola, 
predominantemente florestal e silvo-pastoril, o que minimiza os impactes nestes usos, existentes e potenciais. Os principais 
impactes ocorrem com a interferência com o perímetro urbano de Fonte Santa, em Vila Franca de Xira, cujo atravessamento 
faz-se numa área marginal e em túnel, pelo que os impactes não são significativos em termos da estratégia municipal. Vai 
ainda afectar marginalmente o aglomerado de Vila de Rei em viaduto, mas embora os impactes sócio-económicos possam ser 
significativos, não se podem considerar gravosos os impactes em termos de Ordenamento do Território, dada a implantação 
da infra-estrutura em zona limítrofe do perímetro urbano. Haverá, ainda, a destacar o atravessamento de áreas florestais de 
protecção e enquadramento, por vezes associadas a áreas de REN, mas que são maioritariamente atravessadas em túnel. 
Este troço intercepta um corredor primário da REM, contudo, atenta a sua natureza linear e o predomínio das obras de arte 
(túnel e viaduto) não se afigura que sejam comprometidas as ligações ambientais que se visam salvaguardar com esta 
classificação. 
 
A Solução B2 (após entrada no concelho de Vila Franca de Xira) desenvolve-se em solo rural, começando por atravessar uma 
área agro-florestal contornando em seguida por poente, tudo em túnel, uma grande área urbana, interferindo com um 
extremo do respectivo perímetro urbano mas numa área vocacionada para Terminal Rodoviário proposto. Face ao uso 
previsto afectado, tratar-se de um túnel e à situação marginal do atravessamento do perímetro urbano, considera-se que não 
ocorrem impactes significativos em termos da estratégia definida para os espaços urbanos e agro-florestais.   
 
Seguidamente a infra-estrutura atravessa áreas Agro-silvopastoris, onde existem diversos aglomerados urbanos, destacando-
se a interferência marginal, em escavação, com o perímetro urbano de Bragadas, o atravessamento em viaduto de uma zona 
central do perímetro urbano de Vialonga, já ocupada, em túnel de uma zona central do perímetro urbano de Verdelha do 
Ruivo (mas ainda afectada pelo respectivo emboquilhamento), e em viaduto e início de túnel de uma zona limítrofe do 
perímetro urbano de Loureiro. É ainda afectada uma mancha de espaço agrícola a sul de Vialonga, simultaneamente RAN, 
mas cujo atravessamento se processa em viaduto. Em termos da REM é interferido um corredor primário, no entanto, dada a 
predominância de obras de arte, em particular túneis, não deverá ser inviabilizada a conectividade ecológica pretendida. 
Verifica-se ainda o atravessamento de uma Área Estruturante Secundária, no troço inicial, cujos impactes também pelos 
motivos anteriormente referidos se poderão considerar minimizados, acrescendo o facto de se desenvolver em zona periférica 
e do estrangulamento pontual ser transposto em viaduto. O impacte mais significativo revela-se no atravessamento de 
perímetros urbanos, em particular em Vialonga que embora em viaduto terá efeitos negativos significativos em termos da 
coesão do aglomerado e da estratégia definida para o mesmo e os usos previstos em IGT.  
 

o Subtroço C 
Neste sub-troço predominam as áreas Agro-silvopastoris, com edificação dispersa expressiva e a presença de alguns 
perímetros urbanos. Constata-se a interferência em viaduto e em escavação de zonas não periféricas do perímetro de 
Cotovios, constituindo em particular na zona de escavação um impacte negativo muito significativo em termos de coerência 
do aglomerado e da estratégia definida para o mesmo, e a interferência em túnel com os perímetros urbanos de Cachoeiras e 
Rondulha. Verifica-se também a interferência com áreas de RAN em plena via, sendo contudo a área em causa não muito 
expressiva. O traçado atravessa no início e no final corredores secundários da REM, sendo que no primeiro caso o 
atravessamento em viaduto permite minimizar este impacte e relativamente ao segundo se deverá atentar na natureza 
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indicativa do corredor e no facto de a Sul o recurso a túnel permitir a concretização do referido corredor. Este troço 
apresenta impactes negativos significativos em termos de afectação de perímetros urbanos e áreas edificadas.  
 

� Reserva Ecológica Nacional 
Os 3 concelhos abrangidos pelo projecto - Vila Franca de Xira, Arruda dos Vinhos e Loures possuem carta de REN aprovada e 
publicada, a coberta respectivamente das RCM nº 2/99 de 7/1, RCM nº 190/97 de 29/12, e RCMnº153/2000, de 11/11. 
 
O regime da REN encontra-se estabelecido no Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de Agosto, sendo que de acordo com o 
mesmo nas áreas incluídas na REN encontram-se nomeadamente interditas as vias de comunicação, a realização de aterros e 
escavações e a destruição do revestimento vegetal, sendo que a presente pretensão constitui uma acção interdita à luz deste 
regime.  
 
As áreas de REN afectadas têm uma dimensão significativa, em particular no sub-troço intermédio – B, seguido do C.   
No sub-troço B (parte comum) assumem relevância as áreas relacionadas com a Várzea de Loures e com as costeiras, onde 
ocorrem os sistemas de Áreas de Máxima Infiltração, Leitos de Cheia, Linhas de Água e Áreas com Riscos de Erosão. As 
maiores interferências verificam-se nas áreas de risco de erosão, já que as restantes se encontram associadas à várzea, a 
qual é atravessada em viaduto, enquanto nas primeiras se verifica uma ocupação em perfil misto. 
 
Do enquadramento do traçado nas cartas de REN, conclui-se que as Soluções B1 e B2, quando autónomas, e o sub-troço C 
interferem com Áreas de Máxima Infiltração (em viaduto e pontualmente em túnel) Cabeceiras de Linhas de Água (em túnel), 
e Riscos de Erosão (predominantemente em túnel e pontualmente em viaduto) bem como com diversas linhas de água. 
Consideram-se como situações mais gravosas a ocupação parcial na Solução B1 de uma área de Máxima Infiltração junto da 
Quinta do Monteiro Mor, e na Solução B2 de uma mancha de Área de Riscos Erosão a Sul de Alpriate e de uma pequena Área 
de Riscos de Erosão, a Sul da Quinta das Caldas.  
 
De acordo com o EIA a Solução B1 é aquela que interfere com mais áreas de REN, incluindo em aterro e escavação, mas 
deverá atentar-se que os valores apresentados podem contabilizar sobreposição de sistemas biofísicos, pelo que os mesmos 
devem ser interpretados de forma crítica.  
 
Embora os impactes do projecto em termos de REN sejam muito significativos, em particular na fase de construção, estes 
poderão ser minimizados, nomeadamente com o atravessamento das áreas em túnel e em viaduto, devendo, contudo, neste 
último caso proceder-se ao dimensionamento por forma a permitir uma adequada drenagem superficial. Considera-se que o 
Estudo Prévio tem subjacentes estas preocupações, que deverão ser vertidas no desenvolvimento do projecto e neste caso os 
impactes poderão ser minimizados. Quanto às situações mais críticas acima referidas, nomeadamente a ocupação em aterro 
e escavação de Áreas de Risco de Erosão, e o atravessamento de Linhas de Água e Zonas Ameaçadas por Cheias, considera-
se que desde que asseguradas a estabilidade das vertentes e a adequada drenagem superficial, incluindo em situação de 
cheia, podem assumir-se estes impactes como minimizados. 
 
O art.º 21º do Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de Agosto refere que “nas áreas de REN podem ser realizadas as acções de 
relevante interesse público que sejam reconhecidas como tal por despacho conjunto do membro do Governo responsável 
pelas áreas do ambiente e do ordenamento do território e do membro do Governo competente em razão da matéria, desde 
que não se possam realizar de forma adequada em áreas não integradas na REN”. Considera-se a pretensão enquadrável 
nesta excepção ao regime da REN. O nº 3 do mesmo art.º refere, ainda, que nos casos de infra-estruturas públicas, 
nomeadamente rodoviárias e ferroviárias, sujeitas a avaliação de impacte ambiental, a declaração de impacte favorável ou 
condicionalmente favorável equivale ao reconhecimento do interesse público da pretensão. Assim, a emissão de DIA 
favorável ou condicionalmente favorável ao presente projecto equivale ao seu reconhecimento do interesse público, e 
consequentemente à sua viabilização em termos de REN.  
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COMPARAÇÃO DE ALTERNATIVAS  

A Alternativa A1, que incorpora a Solução B1, interfere mais com espaço agrícola e espaço verde/natural, enquanto na 
Alternativa 2 a interferência com espaços agrícolas embora significativa é menor, ganhando peso o espaço florestal e o 
espaço urbano. 
 
De uma análise comparativa resultam as seguintes conclusões, em termos de uma faixa de 80m e segundo os dados 
disponibilizados pelo EIA: 

� O espaço industrial é afectado, residualmente, pela Alternativa 1 e em viaduto. 
� A Alternativa 2 afecta mais espaço urbano, incluindo em aterro e escavação. Contudo, a Alternativa 1 afecta em 

escavação e, de modo central, a AUGI das Casteloiças, não classificada como área urbana habitacional. 
� A Alternativa 2 atravessa em viaduto o perímetro urbano de Vialonga, o qual assume relevância na hierarquia 

urbana concelhia. 
� Em termos de espaço industrial proposto a afectação pela infra-estrutura (em viaduto) é idêntica nas duas 

alternativas. 
� Relativamente à afectação da Rede Ecológica Metropolitana não há diferenças significativas entre as duas 

alternativas. A Alternativa 1 atravessa uma Área Estruturante Secundária de modo mais central enquanto a 
Alternativa 2 atravessa-a de forma mais marginal mas numa maior extensão e interferindo com um estrangulamento 
pontual.  

� A Alternativa 1 interfere com mais áreas de REN, nomeadamente, em termos de aterro e escavação. 
� A afectação do espaço agrícola é superior na Alternativa 1 (59.26ha vs 49.37ha), sendo que também a extensão em 

aterro e escavação é superior (mais 6ha). Igual situação ocorre nos Espaços Verde/Natural e para as áreas de RAN. 
� A Alternativa 2 é mais importante em termos de espaço florestal, com maior área em aterro e escavação  
� A Alternativa 1 é a única que afecta área de sobreiros, de dimensão pouco significativa e com o desenvolvimento da 

infra-estrutura em viaduto.  
� A Alternativa 1 interfere marginalmente com a Pedreira de Santa Olaia, em túnel, e ambas as soluções interferem, 

em túnel, com a área de reserva da Pedreira do Bom Jesus, mas na Solução B2 numa extensão muito maior. 
� Para a generalidade das infra-estruturas interceptadas a Alternativa 2 revela-se como a mais favorável.  

 
Relativamente ao descritor Ordenamento do Território o EIA defende como mais favorável, em termos de afectação de 
espaço agrícola e de espaço verde/natural, a Solução B2 enquanto, nos espaços florestal e urbano, refere como mais 
favorável a Solução B1. 
 
Em termos globais o EIA refere que relativamente aos impactes ao nível da qualificação/classificação do solo a Alternativa 1 é 
a mais favorável, enquanto que ao nível das Condicionantes legais a situação inverte-se. O EIA conclui que ambas as 
soluções - B1 e B2- apresentam impactes relevantes, nomeadamente na primeira metade, considerando mais significativa a 
interferência da Solução B2 com espaço urbano, em particular o atravessamento da povoação de Vialonga em extenso 
viaduto, o que por isso a torna mais desfavorável. 
 
Considera-se que os impactes decorrentes da implementação do projecto são negativos e significativos em ambas as 
alternativas, em particular as interferências com áreas urbanas, com solos de elevada potencialidade e uso agrícola, áreas 
verdes de protecção, áreas de risco e áreas de REN e interferência com a Rede Ecológica Metropolitana.  
 
Em matéria de Ordenamento do Território o desenvolvimento do traçado nos subtroços B e C apresenta impactes negativos 
relevantes, minimizados em certa medida pelo recurso a túneis e viadutos.  
 
No respeitante à comparação entre alternativas salienta-se que várias das questões relevantes se centram nos troços comuns 
ou de desenvolvimento no mesmo canal. Assim, a principal diferença assenta na área imediatamente após a divergência dos 
traçados, em que a Alternativa 1 vai afectar maiores áreas de elevado valor agrícola e interferência com Domínio Hídrico e 
também com o atravessamento em aterro de uma área urbana de génese ilegal de pequena dimensão, enquanto na 
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Alternativa 2 assume relevância o atravessamento do perímetro urbano de Vialonga, que embora em viaduto se concretiza 
numa zona central e num aglomerado com relevância na hierarquia urbana do concelho.  
 
Consideram-se ambas as alternativas gravosas, com impactes em âmbitos distintos mas relevantes, o que obriga a uma 
definição de critérios para a hierarquização e ponderação dos usos e valores afectados e consequentemente para a selecção 
das alternativas. Neste sentido estabeleceu-se como muito relevante a afectação por aterro e escavação de áreas agrícolas 
RAN e a afectação em zona central consolidada de um perímetro urbano de importância concelhia, desde que não seja 
efectuada em túnel. Atendendo a que as áreas de aterro e de escavação, em áreas agrícolas RAN, situação preponderante na 
Solução B1, mas que não tem uma expressividade muito grande face à globalidade da Solução, e dada a existência de um 
atravessamento para uma área urbana consolidada com relevância concelhia - Vialonga – na Solução B2, conclui-se ser esta 
última situação mais gravosa. Neste pressuposto considera-se a Alternativa 1 (Solução A - Solução B1 - Solução C) 
como o traçado menos desfavorável.   
 
 
5.14 GESTÃO DE RESÍDUOS 

 CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

O EIA apresenta uma identificação dos resíduos que se perspectiva que irão ser gerados nas fases de construção e de 
exploração e procede à descrição da estrutura e funcionamento dos sistemas de gestão de resíduos já implementados e à 
identificação dos operadores de resíduos não urbanos licenciados. 

São enumeradas as acções de construção e listados os resíduos gerados pelas mesmas, sendo estes agrupados segundo a 
sua classificação na Lista Europeia de Resíduos (LER) em que se inserem e sendo também indicado para cada resíduo a sua 
perigosidade.  
 
Considera-se que a caracterização apresentada no EIA se encontra ajustada à fase em apreço (Estudo Prévio). 
 

IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

Será na fase de construção que se verifica a maior produção de resíduos decorrentes da execução do projecto. A produção 
dos resíduos está relacionada essencialmente com demolições de habitações e de infra-estruturas que se encontrem na faixa 
de expropriação, com operações de desmatação dos terrenos, com materiais excedentários provenientes das terraplenagens, 
abertura de acessos e gestão dos estaleiros. 

Em termos de avaliação de impactes verifica-se que, de acordo com o EIA, não é previsível que a produção de resíduos 
durante a construção, com excepção das terras sobrantes, atinja quantitativos tão elevados que não possam ser absorvidos 
pelos sistemas/operadores de gestão e adequadamente geridos. Assim, o EIA conclui que os impactes gerados pelo projecto 
na gestão dos resíduos produzidos pelas acções de construção, apesar de negativos, serão, contudo, de reduzida a moderada 
significância. 
 
Já no que toca às terras sobrantes (segundo o EIA os materiais escavados são, em parte considerável, reaproveitáveis e 
serão utilizados na construção dos aterros) estão em causa os seguintes volumes: 
 

• Solução A – 62 973 m3 
• Solução B1 – 436 202 m3 
• Solução B2 – 918 554 m3 
• Solução C - 1 596 971 m3 

 

de que resulta um volume final do excedente de terras de 2.096.146m3 para a Alternativa 1 e de 2.578.203m3 para a 
Alternativa 2.  
 
Refira-se, no entanto, que o EIA não indica qual a área a desmatar prevista, quais os volumes da decapagem e de 
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saneamentos previstos, nem está quantificado o aproveitamento dos materiais escavados, pelo que o excesso de terras a 
levar a depósito poderá ser superior ao volume apresentado para o excedente de terras.  
 
Como soluções possíveis para o destino final das terras sobrantes o EIA preconiza a sua deposição em pedreiras existentes 
na região e indica no Quadro 6.120 do EIA, um número variado de possíveis locais para o efeito. 
 
Não obstante a adopção das medidas de mitigação propostas para a gestão das terras sobrantes, designadamente, a escolha 
criteriosa das áreas de deposição, o EIA considera, face aos volumes envolvidos, tratar-se de um impacte, negativo, de 
magnitude elevada, e significativo, o que se subscreve. 
 
No âmbito da gestão de resíduos importa realçar a recente entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de Março, 
que visa regular especificamente o fluxo dos resíduos de construção e demolição (RC&D), aprovando o regime de gestão 
deste tipo de resíduos. 
 
De acordo com o diploma referido o projecto de execução deverá ser acompanhado de um plano de prevenção e gestão de 
RCD, que assegure o cumprimento dos princípios gerais de gestão de RCD e das demais normas aplicáveis constantes do 
Decreto -lei 46/2008 de 12 de Março e do Decreto -Lei n.º 178/2006, de 5 de Setembro. 
 

As medidas de minimização propostas no EIA centram-se fundamentalmente na elaboração e implementação de um Plano de 
Gestão de Resíduos gerados nos estaleiros e frentes de obra e em procedimentos relativos à recolha, triagem e 
acondicionamento dos diferentes resíduos produzidos, os quais traduzem o exigido nas disposições legais aplicáveis nesta 
matéria e como tal são de cumprimento obrigatório, não constituindo, assim, medidas de minimização. Nesta situação 
encontram-se as medidas PE 16, MG2, GRES1, GRES2, GRES3 e FE8 enunciadas no EIA, designadamente no Anexo 4 dos 
Elementos Adicionais. 
 
Neste sentido e à excepção do que se refere aos locais de depósito das terras sobrantes, considera-se que não há medidas 
de minimização específicas a propor, sendo de realçar que a elaboração do plano de gestão de resíduos e alguns dos 
procedimentos apontados no EIA são obrigatórios por via das disposições legais referidas, devendo a verificação do adequado 
cumprimento das mesmas ser efectuado em sede de licenciamento e de fiscalização pelas entidades competentes. 
 
COMPARAÇÃO DE ALTERNATIVAS  

Tendo em conta a avaliação de impactes efectuada, considera-se que as soluções alternativas em análise são equivalentes no 
que diz respeito à tipologia de resíduos gerados, diferenciando-se apenas no que concerne à produção de terras sobrantes 
durante a fase de construção do Projecto. Neste contexto e tendo em conta os quantitativos associados às terras sobrantes, 
considera-se a Alternativa 1 (Soluções A+B1+C) como a menos desfavorável. 

 
 
5.15 RISCOS AMBIENTAIS  

A identificação dos riscos associados à fase de construção do projecto, efectuada no EIA, teve como base as acções de 
projecto susceptíveis de induzir diferentes tipologias de acidentes. O EIA identificou os riscos que estão directamente 
relacionados com os impactes, que são, essencialmente:  

• riscos geomorfológicos relacionados com ravinamento e deslizamento de vertentes e, eventualmente, queda de blocos; 
• acidentes rodoviários nos acessos provisórios e nas vias existentes; 
• contaminação dos solos e das linhas de água. 
 
Segundo o EIA, os riscos identificados são, de um modo geral, reduzidos e controláveis através da aplicação de regras de 
boas práticas, não se perspectivando que assumam uma gravidade especial. No entanto, refere-se que não se conhece a que 
ponto as boas práticas serão implementadas e, em certos casos, terão que estar estabelecidas medidas de intervenção 
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específicas para os diversos tipos de risco que possam ocorrer. Por exemplo, no caso de derrame de substâncias perigosas há 
que assegurar a disponibilidade de maquinaria para a remoção do solo e de locais para o colocar temporariamente. 
 
As diferenças das alternativas não têm repercussões significativas nos riscos associados aos acidentes rodoviários e à 
contaminação de solos. Porém, nas Soluções B1 e B2, poderão ocorrer mais ou menos riscos geomorfológicos relacionados 
com o deslizamento de terrenos, devido ao tipo de terreno atravessado e à geomorfologia intersectada pelo traçado, 
principalmente se as obras ocorrerem em períodos de precipitação prolongada. 
 
Todavia, na Solução B2 e na fase de construção, não foram considerados no EIA os possíveis riscos associados ao 
atravessamento em túnel da zona sob o aterro sanitário localizado sob o parque urbano de Santa Iria da Azóia (não se 
conhece a geometria do aterro), na margem esquerda do rio Trancão, nem das zonas de exploração de pedreiras próximas 
que utilizem explosivos. Na Solução B1 também existe o problema da extracção de inertes muito próxima ao traçado, na zona 
de Santa Eulália. Cuidados especiais na fase de construção deverão ser definidos, assim como deverão ser tidas em conta no 
Projecto de Execução as condições necessárias para a realização das obras sem a ocorrência de acidentes. 
 
Quanto à fase de exploração, o EIA considerou que os riscos ambientais e humanos externos estão associados à ocorrência 
de um acidente ferroviário ou à eventual incidência de incêndios devido à passagem do comboio numa zona sensível. 
 
Para além da identificação das causas e consequências de acidentes ferroviários, o EIA tomou em consideração aspectos 
específicos do traçado que poderão aumentar a probabilidade de ocorrência de um acidente grave (descarrilamento), 
referindo que serão tidos em conta no projecto e na construção das obras em causa. No entanto, nalguns casos, poderão 
existir circunstâncias que não foram antecipadamente consideradas, como pode ser a ocorrência de deslizamentos de terras 
ou de deformações das fundações em zonas de encostas de geologia susceptível a desenvolver este tipo de processos. 
 
Neste âmbito, o EIA centrou-se, apenas, na existência de aterros especiais (com uma altura igual ou superior a 12 m), 
considerando que a existência de alguma extensão de aterros especiais aumenta a probabilidade de acidente. 
 
Importa, contudo, voltar a salientar que, no que se refere a aspectos específicos do traçado, se considera que a descrição 
das zonas de aterro sanitário atravessadas é insuficiente, especialmente no que diz respeito ao aterro selado, desactivado, 
localizado a Sul, na Solução B2, sob o parque urbano de Santa Iria da Azóia. Também a passagem das Soluções B1 e B2 
junto a pedreiras, que utilizem desmonte a fogo, não foi devidamente abordada, tendo em atenção que essa situação de 
proximidade poderá trazer mais tarde implicações para o próprio empreendimento. 
 
Por sua vez, na Solução B1 deve ser dada particular atenção à percepção de risco no viaduto da A10, cerca do km 11+700, 
na passagem entre os 2º e 3º pilares do mesmo, tendo em vista a sua segurança.  
 
Por outro lado, há necessidade de diferenciar o tipo de dano susceptível de ocorrer em caso de acidente. Consequentemente, 
considera-se deficiente a abordagem dos Riscos Ambientais efectuada no EIA, que se traduziu numa inadequação do teor do 
capítulo relativo a esse descritor. Essa deficiência deve-se, em parte, ao facto de não estar previamente acordada uma 
metodologia de abordagem dos Riscos Ambientais para o projecto em questão.  
 
Com o objectivo de minimizar esse aspecto, decorreram reuniões entre a RAVE e os seus consultores, a APA e o LNEC, tendo 
sido referido pelo LNEC, que esse estudo devia considerar a existência, junto à linha, de edificações e sua utilização e 
ocupação; de ocupação industrial e sua diferenciação; de intersecções com vias de comunicação importantes variadas; de 
diversidade e particularidades ecológicas; e de património arqueológico e geológico, com respectiva diferenciação e 
importância; para definir uma ponderação a atribuir a cada uma das situações, de modo a classificar cada uma das 
alternativas em análise. Nesta análise, as consequências relativas à saúde pública, as sócio-económicas, as sociais ou ainda 
outras, não eram consideradas. 
 
Assim, foi solicitado ao proponente a elaboração de uma carta de susceptibilidade ao dano em caso de ocorrência de 
acidente, devendo a mesma, independentemente da frequência de acidente calculada (incerteza), representar os locais de 
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susceptibilidade elevada, média, baixa e nula. Tendo em conta a envolvente do projecto em análise, considerou-se que na 
ponderação da susceptibilidade deveria ser dado mais peso quando em causa está o dano humano/industrial/redes de 
distribuição, peso intermédio no caso de dano ecológico e peso mais baixo no caso do património arqueológico e geológico 
(tendo em conta, nestes últimos casos, que não estão em causa valores de significativa relevância). 
 
Tendo sido elaborada a carta de susceptibilidade ao dano nos moldes acima referidos, a mesma veio a integrar os Elementos 
Adicionais (3). Considera-se, contudo, que a escala da carta de susceptibilidade ao dano é desapropriada, não permitindo a 
precisão desejada e incorrendo no erro, não apresentando a identificação quilométrica ao longo do traçado. Além do mais, 
esta carta não contabiliza a existência de muitas estruturas e de quase todas as infra-estruturas, que são condicionantes, 
como são exemplo os pontos de interesse/condicionantes/habitações apresentados no Anexo IV, no qual não foram tidos em 
conta os pontos de interesse de património arquitectónico, as rodovias, com excepção da A10, e algumas habitações poderão 
não ter sido incluídas.  
 
Neste contexto e tendo por base a informação (inicial) do EIA e a representação em planta da susceptibilidade ao dano em 
caso de acidente, considera-se que a Alternativa 1 (Solução A+Solução B1+Solução C), como o traçado menos 
desfavorável, dado ser aquela que tem menos condicionantes em termos da sua construção e do seu funcionamento e que 
levanta menos problemas do ponto de vista dos Riscos Ambientais. 
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6. ANÁLISE COMPARATIVA DAS SOLUÇÕES CONSIDERADAS 

Como atrás referido, no Estudo Prévio em análise são estudados quatro troços que, conjugados entre si, conduzem à 
existência de duas alternativas de traçado, com cerca de 30 km. Os troços inicial e final destas alternativas são comuns, 
sendo que é no trecho intermédio que ocorrem os traçados alternativos correspondentes à Solução B1 e Solução B2. 
 
A Alternativa 1 é composta pelas Soluções A+B1+C, apresentando 30 113m de extensão; 
 
A Alternativa 2 é composta pelas Soluções A+B2+C, apresentando 29 912m de extensão; 
 
A selecção do traçado global menos desfavorável é, assim, efectuada em função da selecção preferencial entre os traçados 
B1 e B2, dado que são estes que se apresentam como alternativos. 
 
Tendo por base o resultado da apreciação efectuada ao nível de cada factor ambiental em termos de alternativa considerada 
como preferencial, foi elaborado o quadro 24, que se apresenta na página seguinte. 
 
Da análise do quadro referido constata-se que a Alternativa 1 para além de se apresentar menos desfavorável para um 
maior número de factores ambientais, designadamente: Geologia, Geomorfologia e Recursos Minerais; Qualidade do Ar; 
Ruído; Vibrações; Usos do Solo; Sistemas Ecológicos; Sócio-economia; Património; Ordenamento do Território; Riscos 
Ambientais e Gestão de Resíduos, será igualmente susceptível de ocasionar menos impactes negativos  de elevada 
significância. 
 
Face ao exposto, conclui-se que, em termos globais, a Alternativa 1 é a menos desfavorável das duas alternativas 
consideradas no Estudo Prévio em análise. 
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Quadro 24 – Análise comparativa global de alternativas 

FACTORES 
AMBIENTAIS 

Alternativa 
menos 

desfavorável 
OBSERVAÇÕES 

Clima Indiferente Face à reduzida expressão dos impactes identificados  

Geologia, 
Geomorfologia e 
Recursos Minerais 

Alternativa 1 
A Solução B1 é a que apresenta as menores alterações na morfologia do terreno, já que tem uma menor extensão de taludes de escavação e 
aterro com altura superior a 15 m, sendo também a que apresenta um menor volume final em termos de excedente de terras. 

 

Recursos Hídricos 
e Qual. da Água 

Alternativa 2 
Na análise comparativa dos traçados atendeu-se a: efeito de barreira, concentração do escoamento e impactes cumulativos com outras vias; 
ocupação de áreas inundáveis e interferência com áreas mais susceptíveis a instabilidade; necessidade de implementação de medidas de controlo 
de caudais; interferência com diques de protecção, tendo-se concluído que a Solução B1 é claramente mais desfavorável para este factor. 

Qualidade do Ar Alternativa 1 A Solução B1 apresenta menor número de receptores sensíveis. 

Ruído Alternativa 1 A Alternativa 1 apresenta um menor Índice de Exposição Acústica. 

Vibrações Alternativa 1 É a que apresenta menor índice de exposição à vibração e a que levanta menos problemas do ponto de vista das Vibrações. 

Solos Alternativa 2 
A Solução B2 apresenta menos impactes quanto a: ocupação dos solos da RAN, Solos, Região Demarcada do Vinho de Bucelas, Aproveitamento 
Hidroagrícola da Várzea de Loures, assim como nas Culturas Permanentes e nas Culturas Temporárias de Regadio.  

Uso do Solo Alternativa 1 

A Solução B2 implica o atravessamento de áreas urbanas muito densas, em viaduto, localizadas na parte Nascente do vale do Trancão, 
destacando-se o atravessamento da vila de Vialonga e que levam a qualificar a importância dos seus impactes como significativos a muito 
significativos, de que resulta a Alternativa 1 como menos impactante já que apresenta menor afectação de usos mais sensíveis. A Alternativa 1 é 
também a menos impactante em termos de afectação das áreas com ocupação florestal. 

Sistemas Ecológicos Alternativa 1 
A Solução B1 apresenta menor afectação de áreas sensíveis com valor ecológico elevado, nomeadamente manchas de carvalhal, carrascal e 
pinhal manso, bem como de vegetação ripícola associada às linhas de água existentes. 

Paisagem - Não avaliada pela CA, conforme referido no ponto 2 do presente parecer. 

Socioeconomia Alternativa 1 
A Solução B1 é a que se apresenta menos impactante tendo em conta os impactes directos e indirectos da LAV em áreas urbanas. Igualmente é a 
solução que apresenta menor número de edificações afectadas pelo desenvolvimento em aterro / escavação ou mesmo sob viadutos (B1 - 20 
habitações ( 2 em ruínas ) e 5 armazéns a expropriar; B2- 45 habitações e 5 armazéns a expropriar). 

Transportes e 
Acessibilidades 

Idênticas As Alternativas 1 e 2 apresentam-se idênticas em termos de impactes. 

Património Alternativa 1 
A Solução B2 será aquela que maior impacte poderá ocasionar em termos patrimoniais, não só por afectar mais um elemento do que a Solução 
B1, como porque um dos locais com afectação directa é um sítio arqueológico de elevado interesse patrimonial (Adanaia, n.º 47).  

Ordenamento do 
Território e 
condicionantes legais 

Alternativa 1 

Estabeleceu-se como muito relevante a afectação por aterro e escavação de áreas agrícolas RAN e a afectação em zona central consolidada de 
um perímetro urbano de importância concelhia, desde que não seja efectuada em túnel. Na Solução B1 a afectação de áreas agrícolas RAN não 
tem uma expressividade muito grande face à globalidade da Solução, sendo que a situação mais gravosa é a que corresponde ao atravessamento 
de uma área urbana consolidada com relevância concelhia - Vialonga – pela Solução B2. 

Gestão de Resíduos Alternativa 1 Os volumes finais relativos às terras sobrantes a colocar em depósito são substancialmente mais elevados na Solução B2. 

Riscos Ambientais Alternativa 1 
É a que tem menos condicionantes em termos da sua construção e do seu funcionamento  e a que levanta menos problemas do ponto de vista 
dos riscos ambientais. 
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7. RESULTADOS DA CONSULTA PÚBLICA  

A Consulta Pública decorreu durante decorreu durante 38 dias úteis, desde o dia 20 de Outubro a 12 de Dezembro 
de 2008. No âmbito da Consulta Pública foram recebidos cerca de 25 pareceres de entidades e 30 exposições de 
particulares, incluindo 3 abaixo assinados totalizando cerca de 1324 assinaturas. Tendo por base o Relatório da 
Consulta Pública elaborado pela Autoridade de AIA, apresenta-se no quadro abaixo a síntese dos 
pareceres/exposições recebidas, embora, para um maior aprofundamento das questões levantadas, se remeta para 
o relatório referido.  
 

Quadro 24 – Síntese dos pareceres/exposições recebidos na Consulta Pública 

PROVENIÊNCIA DOS 
PARECERES/EXPOSIÇÕES 

POSIÇÃO VEICULADA 

ADMINISTRAÇÃO 

Ministério da Defesa 
Nacional  

Informa que a área em estudo encontra-se abrangida por servidões aeronáuticas, não 
havendo, no entanto, impedimento à execução do projecto. Informa que a sinalização 
diurna e nocturna deverá ser conforme a Circular de Informação Aeronáutica 10/2003 de 6 
de Maio, do INAC. 

Turismo de Portugal, I.P. Indica um conjunto de aspectos a acautelar: assegurar que o conjunto de 
restabelecimentos da rede viária existente não venha a afectar negativamente o acesso a 
empreendimentos turísticos existentes ou previsto; obstrução de vistas que constituam 
factores de atracção turística com as movimentações de terra, minimização dos impactes 
decorrentes das movimentações de terras  

ANACOM  Emite parecer desfavorável à Solução B1 por violar as condicionantes impostas pela 
servidão da Estação Remota de Serves. Não se opõe à implementação da Solução B2. 
Posteriormente, em aditamento, esta entidade esclarece que poderá emitir parecer 
favorável à implementação da Solução B1, tendo condicionado esse parecer à realização 
de estudos complementares que demonstrem a possibilidade de compatibilizar o 
funcionamento da LAV e do Centro Radioeléctrico de Serves e à implementação no projecto 
das medidas necessárias para o efeito. 

AUTARQUIAS 
Câmara Municipal de Loures 
 
Afectada pelas Soluções A, B1 e 
B2 

É favorável à Alternativa 1, apesar de considerar que é a que apresenta mais impactes 
no concelho. Considera importante o facto do traçado se desenvolver 60% em túnel ou 
viaduto o que contribuirá para a minimização dos impactes. Refere que as medidas de 
minimização propostas no EIA merecem a sua concordância, salientando que a sua 
implementação é primordial numa obra desta natureza. Apresenta um conjunto de 
preocupações relativamente ao atravessamento do vale do rio Trancão, várzea de Loures e 
Bucelas, e ainda relativamente a impactes ao nível do ruído, vibrações e efeito barreira. 
Refere também a afectação de zonas agrícolas localizadas na bacia do Trancão, onde se 
desenvolvem explorações hidroagrícolas e de vinha, nomeadamente da Quinta da Romeira, 
na freguesia de Bucelas. Salienta os possíveis impactes negativos ao nível do efeito barreira 
e na própria exploração. Discorda do EIA uma vez que este afirma que os impactes ao nível 
sócio-económicos, quer nas explorações agrícolas, quer nas vinhas de Bucelas, são pouco 
significativos.  

Câmara Municipal de Vila 
Franca de Xira 
Afectada pelas Sol. B1, B2 e C 

Considera a Solução B2 inaceitável e opta pela Solução B1. Apresenta medidas 
genéricas e condiciona a aceitação do projecto a alterações de traçado e inclusão de túneis. 

Câmara Municipal de Arruda 
dos Vinhos 
Afectada pela Solução C 

Emite parecer desfavorável ao traçado da LAV no concelho devido ao impacte 
negativo da travessia de 458m à superfície e não apresentando quaisquer vantagens para o 
concelho e para os munícipes. 

Junta de Freguesia de 
Vialonga  
Afectada pelas Soluções B1 e B2 

Opta pela Solução B1, dado que, apesar de constituir mais uma servidão na freguesia, é 
a que apresenta menores impactes negativos na freguesia de Vialonga. Anexa listas de 
presença em sessões de esclarecimento realizadas pela Junta de Freguesia nos lugares de 
Granja, Santa Eulália, Gentil e em Vialonga. Segundo a Junta, nestas sessões, os presentes 
consideraram que a Solução B2 apresenta impactes negativos significativos para a 
freguesia, optando pela Solução B1. 
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Quadro 25 (Cont.) – Síntese dos pareceres/exposições recebidos na Consulta Pública 

AUTARQUIAS (cont.) 

Junta de Freguesia de 
Calhandriz 
Afectada pelas Soluções B1 e B2 

Não opta por nenhuma. Refere que a passagem da LAV na área da freguesia não 
apresenta qualquer vantagem, acarretando, diversas desvantagens. Indica um conjunto 
de aspectos que considera que deverão ser acautelados, caso a LAV tenha que passar 
na freguesia. 

Junta de Freguesia de São 
Julião do Tojal (Af. Solução B1) 

Opta pela Solução B2 atendendo aos impactes negativos que a Solução B1 apresenta 
na freguesia. Indica medidas a aplicar caso seja implementada a Solução B1 

Junta de Freguesia de 
Castanheira do Ribatejo 
Afectada pela Solução C 

Solicita que sejam tidos em conta um conjunto de aspectos como sejam a realização do 
levantamento dos poços e furos de captação de água, a realização de vistorias às 
habitações próximas da LAV, a monitorização do ruído. 

Junta de Freguesia de 
Bucelas 

Afectada pelas Soluções B1 e B2 

Salienta os impactes negativos da Solução B1 em Vila de Rei. Propõe uma solução 
alternativa que integra parte das Soluções B1 e B2 que considera permitir 
diminuir significativamente os impactes negativos em Vila de Rei, 

Junta de Freguesia de São 
João dos Montes 

Afec. pelas Soluções B1, B2 e C 

Indica medidas e solicita o aumento da extensão do túnel (km 1+300 a 2+300, 
Solução C) de forma a evitar demolições e expropriações, nomeadamente no 

aglomerado urbano dos Cotovios e em Casal dos Castelos e Badalinho; 

PARTICULARES 

1 Abaixo-assinado com 427 
subscritores da Comissão 
Instaladora da Comissão de 
Moradores das Freguesias de 
Cardosas, São João dos 
Montes e Cachoeiras 
Afectados pela Solução B1 e C 

Apresentam uma proposta de alteração das Soluções B1 e C. A proposta 
consiste numa alteração da rasante entre o km 11+600 da Solução B1 e o final da 
Solução C, de forma a incluir um túnel com cerca de 6,2 km de comprimento, o qual 
começaria ao km 0+600 da Solução C e terminaria no final desta Solução. Indicam os 
impactes a que estariam sujeitos com as soluções do EIA. 

1 Abaixo-assinado com 221 
subscritores do concelho de 
Arruda dos Vinhos 
Afectados pela Solução C 

Manifestam total discordância com o traçado proposto para o concelho (Solução C) 
devido ao impacte negativo da travessia de 458m à superfície. 

1 Abaixo-assinado com 676 
subscritores de Vila de Rei - 
Freguesia de Bucelas 
Afectados pela Solução B1 

Referem que a Solução B1 irá afectar habitações em Vila de Rei, implicar impactes ao 
nível do ruído e da paisagem. Solicitam a alteração do traçado por forma a 
minimizar a afectação da área afectada 

27 
Pareceres 

Individuais 

Aspectos Gerais 

2 Exposições  
 

1 cidadão salienta os impactes negativos da LAV entre Lisboa e Alenquer, 
assim como, os custos do projecto e propõe que sejam estudadas outras 
soluções alternativas 
1 cidadão faz uma apreciação do EIA e apresenta um conjunto de 
soluções alternativas ao projecto. Salienta a enorme extensão de túneis 
em ambas as alternativas, refere o elevado número de habitações demolidas 
e os enormes custos destas soluções. Considera, ainda, que os túneis 
previstos de via dupla não garantem as condições de segurança necessária, 
pelo que terão de ser alterados para dois túneis de via única, aumentando 
consideravelmente o custo da obra. 

Solução B1 e Solução B2 

3 Exposições  
 
Freguesia do Calhandriz 
Concelho de Vila Franca de 
Xira 

O signatário, residente em Adanaia, discorda da Solução B2, que implica a 
demolição da sua habitação ao km 15+200 e opta pela Solução B1, embora 
também desfavorável, não implica a demolição da habitação. Solicita que seja 
tido em atenção o caminho de acesso e a vedação da habitação que sejam 
adoptadas medidas que minimizem o ruído e a poluição do ar durante a fase 
de construção. Mostra-se preocupado com os impactes negativos durante a 
fase de exploração (ruído e vibrações).    
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Quadro 25 (Cont.) – Síntese dos pareceres/exposições recebidos na Consulta Pública 

PARTICULARES (CONT.) 

Solução C 

27 

Exposições 

individuais 
(cont.) 

3 Exposições  
(cont.) 
Freguesia do Calhandriz 
Concelho de Vila Franca de 
Xira 

O signatário, residente no Casal da Ponte Velha, Adanaia (Solução B2, Km 
15+200) manifesta preferência pela Solução B1. Refere que a sua 
propriedade irá ser grandemente afectada, quer seja pela via, quer pelo 
restabelecimento do caminho público proposto, quer pela proximidade da LAV 
à habitação. Refere que o restabelecimento proposto irá dividir a propriedade 
a meio. Salienta a necessidade de serem previstas medidas de minimização 
para o ruído e para a paisagem, quer durante a fase de construção, quer de 
exploração. Solicita que a LAV passe o mais abaixo e longe da 
habitação possível, de forma a minimizar o impacte negativo. 
O signatário, residente na Quinta das Oliveiras, salienta os impactes negativos 
da passagem da LAV na freguesia (impactes negativos cumulativos com a 
A10, ruído, paisagem, qualidade da água, ecologia) Propõe que seja adoptada 
a Solução B1 e que a passagem em Calhandriz seja efectuada 
integralmente em túnel e que todo o traçado seja dotado de medidas de 
minimização para o ruído e vibrações. 

2 Exposições  
 
Freguesia de Cachoeiras 
Concelho de Vila Franca de 
Xira 

Os signatários, referem que a Solução C (km 4+300 a 4+500) atravessa a 
sua propriedade e propõe que o traçado passe na margem sul do Tejo, ou 
que em alternativa, que a LAV seja em túnel no troço mais acidentado 
que atravessa as freguesias de São João dos Montes e Cachoeiras. (Na 
mesma exposição um dos signatários refere também afectação de terreno 
proprietário de um terreno designado por “Casal da Palhoça na Freguesia de 
S. João dos Montes) 
O signatário residente em Casa do Alto, salienta os impactes no ruído, 
qualidade de vida e desvalorização da propriedade do signatário e questiona 
o restabelecimento da estrada municipal proposto, o qual parece afectar a 
habitação. 

3 Exposições 
 
Freguesia das Cardosas 
Concelho de Arruda dos 
Vinhos 

As signatárias, residentes no prédio denominado Casal da Geralda, discordam 
do traçado proposto e solicitam que este seja alterado. Salientam que o 
traçado tem um forte impacte negativo nos cerca de 458m à superfície, onde 
está previsto um aterro de 15m de altura, o qual implica a demolição de 7 
habitações, incluindo as suas. 
O signatário, residente em Horta dos Velhos (Km 2+500, Solução C) refere 
que muito provavelmente a sua habitação será directamente afectada, assim 
como o terreno com cerca de 17 mil metros quadrados. 
O signatário refere que a sua propriedade, localizada em Casal das Lages, 
Horta dos Velhos, sofrerá impactes negativos significativos ao nível do ruído, 
vibrações, qualidade do ar, paisagem e ecologia implicando perda de 
qualidade de vida e desvalorização da propriedade. 

17 Exposições 
 
Freguesia de S. João dos 
Montes 
Concelho de Vila Franca de 
Xira 
 
 

O proprietário de dois prédios urbanos e outro proprietário de um prédio 
urbano em Cotovios (Km 0+500?), discordam da Solução C uma vez que o 
viaduto previsto para esta zona passa sobre as suas propriedades e 
residências. (2 pareceres) 
O signatário, residente no lugar de Cardosinhas, refere que a sua propriedade 
poderá vir a ser afectada pela LAV (Solução C), não conseguindo, nesta fase, 
saber a extensão dessa afectação. 
Os signatários, residentes em Quinta das Cardosinhas, considera que a 
LAV irá provocar um conjunto de impactes negativos, sendo estes 
enunciados. 
O proprietário de um terreno com cerca de 2ha em Casal da Tojeira – 
Cotovios, é contra a Solução C. Refere que a LAV irá passar sobre o seu 
terreno, causando prejuízos de natureza económica. 
O proprietário de duas habitações denominadas Casal da Boa Vista discorda 
da solução adoptada, uma vez que implica a demolição das suas habitações 
(Km 1+000) e solicita que esta zona de escavação seja efectuada em 
túnel. 
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Quadro 25 (Cont.) – Síntese dos pareceres/exposições recebidos na Consulta Pública 

PARTICULARES (CONT.) 
Solução C 

30 

Exposições 

individuais 
(cont.) 

17 Exposições 
(cont.) 
 
Freguesia de S. João dos 
Montes 
Concelho de Vila Franca de 
Xira 
 

Os proprietários do prédio misto denominado “Quinta das Meirinhas”, lugar 
das Cardosinhas (Km 2+900) referem que a quinta será afectada 
(qualidade do ar, ruído e vibrações), provocando a desvalorização da 
propriedade pondo em causa a qualidade de vida dos residentes e requer 
que a propriedade seja totalmente expropriada.  
Os signatários, proprietários da vivenda Casal dos Sol em Badalinho, 
referem que a LAV (próx. do Km 3+270) implica a expropriação de mais de 
2/3 do terreno ou mesmo a sua totalidade, incluindo a habitação. 
Requerem a expropriação total da propriedade. 
O signatário, proprietário de um terreno (entre km 3+000 e 3+200), refere 
que deverão ser adoptadas medidas que minimizem estes impactes. Refere 
ainda que no terreno situa-se um estaleiro de apoio à empresa de que é 
proprietário e que possui um projecto aprovado para a construção de uma 
habitação. 
Os signatários, residentes na Estrada do Badalinho referem que a LAV irá 
afectar a sua qualidade de via e a tranquilidade e a desvalorização da 
propriedade, caso não sejam expropriados. Questionam também por onde 
passarão as linhas eléctricas que irão abastecer a LAV.  
Os signatários (2 agregados familiares), residentes na Estrada das 
Cardosinhas em Badalinho, salientam a importância da propriedade onde 
residem e referem que serão afectados pela Solução C. Solicitam que 
esta zona seja atravessada em túnel por forma a minimizar os 
impactes negativos nas suas habitações e nas vizinhas. 
Os signatários, moradores na Quinta do Badalinho, Estrada do Badalinho, 
referem que a LAV irá dividir o seu terreno (km 3+450) deixando a 
habitação de um lado e o furo de abastecimento de água do outro e 
referem que terá que ser garantido o acesso à propriedade em condições 
similares às actuais e que os níveis de ruído durante a fase de exploração 
sejam abaixo dos máximos permitidos. Salientam a desvalorização 
económica da sua propriedade devido ao projecto. 
O proprietário de um terreno com 6800m2 situado na travessia Badalinho – 
Cardosinhas é contra a LAV devido aos seus impactes negativos.  
O signatário, morador no Casal da Palhoça, refere que a sua habitação (km 
3+600) fica dentro da faixa de 200m e salienta a desvalorização da 
propriedade. Refere que terá que ser garantido o acesso à sua propriedade 
em condições similares às actuais e que os níveis de ruído durante a fase 
de exploração sejam abaixo dos máximos permitidos. Salienta a 
necessidade de serem minimizados os impactes durante a fase de 
construção, quer ao nível do ruído quer da qualidade do ar.  
O proprietário de um terreno designado por “Casal da Palhoça”, em 
Badalinho, considera que a LAV poderá ter outros traçados, nomeadamente 
na margem sul do Tejo ou mais a norte que a solução actualmente 
proposta, ambas áreas menos densamente povoadas, ou em túnel em toda 
a região. Propõe que para o local da propriedade o traçado seja em 
túnel.  
A signatária, residente em Casal Januário, Badalinho mostra-se preocupada 
com a afectação da sua habitação e do terreno adjacente. 

 
 
Da análise dos resultados da consulta pública constata-se uma forte oposição à Solução C face aos impactes 
negativos da mesma, consubstanciada no parecer desfavorável da Câmara Municipal de Arruda dos Vinhos e no 
abaixo-assinado com 221 subscritores do Concelho referido, a que acrescem os pedidos de alteração ao projecto 
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com incidência na Solução C (na maioria pedidos de prolongamento/inclusão de túneis) constantes nos pareceres 
da Câmara de Vila Franca de Xira e da Junta de Freguesia de S. João dos Montes, na proposta da Comissão 
Instaladora da Comissão de Moradores das Freguesias de Cardosas, São João dos Montes e Cachoeiras (427 
subscritores) e ainda nas exposições de 4 particulares. 
 
Quanto à Solução B2, destaca-se o parecer desfavorável da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, verificando-
se, também, que apenas a Junta de Freguesia de S. João do Tojal (não é afectada pela Solução B2) optou por esta 
solução, tendo em conta que a Solução B1 conflitua com a expansão da Zona Industrial, colide com o projecto de 
uma via que irá servir a zona do Arneiro e prejudica a legalização dos bairros das Casteloiças e Casal Novo num 
total de mais de 200 lotes.  
 
Relativamente à Solução B1, esta foi seleccionada como alternativa preferencial pelas autarquias de Loures e de 
Vila Franca de Xira e ainda pela Junta de Freguesia de Vialonga e ainda por 3 particulares. Esta solução é, contudo, 
alvo de várias propostas de alteração, designadamente pela CM de Vila Franca de Xira, pela Junta de Freguesia de 
Bucelas, por 676 subscritores de abaixo-assinado (Vila de Rei, Freguesia de Bucelas) e, ainda, na proposta da 
Comissão Instaladora da Comissão de Moradores das Freguesias de Cardosas, São João dos Montes e Cachoeiras 
(427 subscritores).  
 
A Solução B1 foi ainda objecto de parecer desfavorável por parte da ANACOM, por violar as condicionantes 
impostas pela servidão da Estação Remota de Serves, designadamente pelo facto de se prever o atravessamento 
em viaduto dos primeiros 1000m da zona secundária. Refira-se, contudo que, posteriormente, em aditamento, esta 
entidade esclarece que poderá emitir parecer favorável à implementação da Solução B1: 
 

a) se for apresentado à ANACOM (por consultor independente contratado pela RAVE) um estudo 
electromagnético que demonstre a possibilidade de compatibilizar o funcionamento das duas infra-estruturas 
(Ligação Ferroviária de Alta Velocidade e Centro Radioeléctrico de Serves) identificando as medidas necessárias 
para garantir essa compatibilização; 
b) se o referido estudo tiver a concordância da ANACOM; 
c) se o projecto da Ligação Ferroviária de Alta Velocidade contemplar a implementação das medidas 
necessárias para garantir a compatibilização de funcionamento desta infra-estrututra com o Centro 
Radioeléctrico de Serves. 

 
Quanto à participação dos particulares individuais (30 exposições), verifica-se que esta incide maioritariamente na 
Solução C. De uma forma geral, as preocupações veiculadas nas exposições recebidas, prendem-se, na sua 
maioria, com afectações directas de terrenos ou habitações e com impactes negativos ao nível da qualidade de 
vida.  
 
Tendo por objectivo a minimização de impactes, em particular a minimização da afectação directa de habitações, 
foram enunciadas as propostas de alteração ao projecto que se indicam no quadro seguinte. 
 

Quadro 26 - propostas de alteração ao projecto efectuadas no âmbito da Consulta Pública. 

PROVENIÊNCIA DESCRIÇÃO DA PROPOSTA 
CM Vila Franca 
de Xira 

 

Solução  B1 

Alteração do traçado da Solução B1 no atravessamento da freguesia de Calhandriz, deslocando-o para 
Oeste, no troço entre a A10 e o limite da freguesia com São João dos Montes, tendo em vista salvaguardar 
a afectação directa de construções.  
Comentário da CA: 
A alteração em causa corresponde a uma alteração em planta (ripagem do traçado para Oeste) implicando, 
nomeadamente, que a mesma se venha a desenvolver em corredor não estudado no EIA sujeito a 
apreciação, a que acresce o facto de implicar alterações às características de traçado que poderão não ser 
compatíveis com o projecto da LAV. Como tal, a CA não está em condições de se pronunciar sobre a 
mesma. 
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Quadro 26 - propostas de alteração ao projecto efectuadas no âmbito da Consulta Pública (Cont.) 

PROVENIÊNCIA DESCRIÇÃO DA PROPOSTA 
CM Vila Franca 
de Xira 

Solução B1 
(Km 13+600) 
 

Sendo a ligação entre as freguesias de Calhandriz e São João dos Montes feita num ponto alto em 
escavação (aprox. km 13+600) propõe, se tecnicamente possível, a transformação da escavação prevista 
em túnel, possibilitando a manutenção das construções existentes à entrada desta freguesia. 
Comentário da CA: 
 A CA considera que a situação em causa não permite a substituição por túnel, mantendo as habitações 
existentes. 

CM Vila Franca 
de Xira 

Solução C 
Km 0+800 

Atravessamento em túnel do aglomerado dos Cotovios (Freguesia de S. João dos Montes), evitando, assim, 
os impactes negativos quer da afectação directa de construções, quer do ruído, vibrações e paisagem.  
Comentário da CA: 
Tendo em conta os elementos presentes à data, tem-se dúvidas quanto à viabilidade da proposta, contudo 
a proposta em causa deverá ser analisada na fase subsequente do projecto e e, se tecnicamente viável, 
considerada no Projecto de Execução. 

CM Vila Franca 
de Xira 

Solução C 
Km 1+350 

O prolongamento do túnel junto a Casal do Palmeiro (antes da EN248) de forma a salvaguardar uma 
habitação situada logo no início do túnel (aprox. Km 1+350) 
Comentário da CA: 
A CA considera que a proposta deverá ser analisada na fase subsequente do projecto e, se tecnicamente 
viável, considerada no Projecto de Execução. 

CM Vila Franca 
de Xira 
Solução C 
 

Na freguesia de Cachoeiras verifica-se que o traçado nas zonas urbanas desenvolve-se em túnel, 
propondo-se no entanto o prolongamento do túnel no cruzamento com a EM524 em cerca de 200m, 
evitando áreas classificadas em revisão de PDM como urbanizáveis. 
Comentário da CA: 
A CA considera que a proposta deverá ser analisada na fase subsequente do projecto e, se tecnicamente 
viável, considerada no Projecto de Execução. 

JF de Bucelas  Desenvolvimento de Solução a iniciar-se ao km 6+000 da Solução B1 e a terminar ao km 2+000 da Solução 
B2, tendo em vista minimizar os impactes negativos do projecto da RAVE em Vila de Rei. 
Comentário da CA: 

A solução proposta desenvolve-se em corredor não estudado no EIA sujeito a apreciação. Como tal, a CA 
não está em condições de se pronunciar sobre a mesma. 

J F de São João 
dos Montes 

Aumentar a extensão do túnel (km 1+300 a 2+300, Solução C) de forma a evitar demolições e 
expropriações, nomeadamente no aglomerado urbano dos Cotovios e em Casal dos Castelos e Badalinho. 
Comentário da CA: 

A CA considera que a proposta deverá ser atendida e se tecnicamente viável, considerada no Projecto de 
Execução.  

C.I.da 
Comissão de 
Moradores das 
Freg. Cardosas, 
São João dos 
Montes e 
Cachoeiras 
 
Solução B1 + 
Solução C 

Alteração da rasante entre o km 11+600 da Solução B1 e o final da Solução C (zona das Cardosas, das 
Cardosinhas, das Cachoeiras e do Badalinho) de forma a incluir um túnel com cerca de 6,2 km de 
comprimento, o qual começaria ao km 0+600 da Solução C e terminaria no final desta Solução. 
Comentário da CA: 

A CA considera que apesar da solução proposta manter o eixo, a mesma poderá induzir alterações 
significativas, positivas ou negativas, que não estão avaliadas, designadamente ao nível da exequibilidade 
do próprio projecto, da avaliação de impactes e das medidas de minimização, nomeadamente em termos da 
Geologia Geomorfologia e Hidrogeologia, Sócio-economia, Análise de Risco e Segurança e ainda nos 
Métodos Construtivos. Assim, considera que a proposta implica uma alteração substancial relativamente ao 
projecto considerado no Estudo Prévio, não estando em condições de se pronunciar sobre a mesma.  

Particulares Solução alternativa e pedido de estudo de soluções alternativas com traçados distintos dos considerado no 
EIA e que consubstanciam diferentes filosofias das consignadas no Projecto da Alta Velocidade 
Comentário da CA: 

A CA esclarece que as questões em causa transcendem o âmbito da avaliação do presente procedimento de 
AIA. 

 
 
São também sugeridas as seguintes medidas de minimização: 

� Assegurar que o conjunto de restabelecimentos da rede viária existente não venha a afectar negativamente o 
acesso a empreendimentos turísticos existentes e previstos. 
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� Garantir que não sejam obstruídas com as movimentações de terra, vistas ou panorâmicas interessantes e 
que constituam factores de atracção turística. 

� Minimizar os impactes decorrentes das movimentações de terras e dos veículos e máquinas afectos à obra. 
� Garantir que a vegetação ripícola ou de carrascal que seja necessário desmatar durante a fase de obra, 

deverá ser reposta.  
� As passagens hidráulicas devem ser de uma só secção, devidamente dimensionadas, ou de outra solução 

técnica que evite futuras acumulações de inertes; 
� Deverão ser tidas em conta as construções de apoio à actividade agrícola, prevendo a sua relocalização 

sempre que directamente afectadas ou sempre que o traçado ponha em causa a sua eficiência em termos de 
exploração agrícola. 

� Na freguesia de Vialonga, a Solução B1 apresenta um ponto de conflito na Quinta do Monteiro Mor, de 
elevado valor cultural e ambiental. Uma vez que toda a várzea de Vialonga será atravessada por viaduto é 
importante garantir a minimização dos impactes negativos ao nível do ruído e paisagem desse viaduto; 

� Deverão ser adoptadas todas as medidas de minimização do ruído, vibrações e campos magnéticos que 
permitam garantir o cumprimento dos limites legais; 

� Deverão ser efectuadas vistorias às residências mais próximas ao traçado e elaborados os respectivos 
relatórios sobre o estado de conservação, para que durante a fase de construção e exploração todos os danos 
causados sejam compensados através de indemnizações; 

� Uma vez que a LAV passa em túnel por baixo de uma das fortificações das Linhas de Torres, deverão ser tidos 
cuidados durante a obra atendendo à fragilidade daquela fortificação; 

� Deverão ser aplicadas medidas de minimização das vibrações junto das habitações, nomeadamente através 
da aplicação de mantas anti-vibratórias; 

� Deverá ser garantida a manutenção dos caminhos existentes, bem como dos acessos locais às propriedades, 
evitando situações de longos percursos; 

� Devem ser aplicadas medidas que minimizem a afectação dos recursos hídricos pela infra-estrutura; 
� Deverão ser evitados grandes aterros que descaracterizem a freguesia e que representam situações de risco 

de deslizamento de terras como aconteceu na A10; 
� Realizar um levantamento dos poços e furos de captação de água por forma a salvaguarda-los e proceder à 

sua monitorização para aferir da afectação dos lençóis freáticos pela LAV; 
� Realização de uma monitorização do ruído e dos campos magnéticos para verificar se os valores legais não 

são ultrapassados; 
 
Comentário CA: A CA considera que, de uma forma geral, as medidas acima enunciadas encontram-se 
contempladas no Anexo III deste parecer. 

 
� Deverão ser implementadas todas as medidas de minimização do ruído, nomeadamente através de barreiras 

acústicas, as quais deverão ser transparentes junto das habitações de forma a evitar o efeito barreira em 
termos visuais; 
 
Comentário CA: A CA esclarece que poderá não ser possível a adopção desta medida, dado que as barreiras 
acústicas transparentes, sendo reflectoras, poderão não ser eficazes face à redução dos níveis sonoros 
pretendidos 

 
� Deverá haver um tratamento especial para as pessoas que forem expropriadas possam construir nova 

habitação em terrenos da freguesia, mesmo que tenha área inferior à permitida; 
 
Comentário CA: A medida acima extravasa as competências da CA. 

 
� A ser implementada a Solução B1, deverá ser analisada em pormenor aquela área de forma a conciliar a linha 

com a realidade existente, nomeadamente permitir a criação de um acesso de emergência entre o MARL e 
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Zambujal para as forças de segurança e os bombeiros. Deverá também ser garantida a reposição da rede 
viária e das infra-estruturas. 
 
Comentário CA 
Não se tratando de uma via existente ou prevista no PDM, a mesma está fora do ãmbito da presente 
apreciação. Quanto à reposição da rede viária e infra-estruturas (uma vez que o EIA refere garantir todas 
estas situações) considera-se que estas medidas estão contempladas no Anexo III deste parecer. 

 
� Junto a Cardosinhas está identificada uma habitação a demolir, a qual corresponde a um lagar de 1811 que 

se encontra em bom estado de conservação; 
 
Comentário CA : Relativamente ao Lagar do Lugar das Cardosinhas, referenciado pela Câmara Municipal de 
Vila Franca de Xira, considera-se que dada a afectação directa que irá ocorrer e visto tratar-se de um 
elemento com algum interesse patrimonial/etnográfico, deverá ser realizada uma memória histórica 
acompanhada de levantamento gráfico e fotográfico do referido lagar. 

 
 
Outras Entidades 
Em relação aos pareceres de outras entidades que não as já mencionadas, verifica-se que estes reportam-se 
essencialmente às interferências existentes entre a LAV e outras infra-estruturas lineares, quer sejam rodoviárias, 
de saneamento ou de transporte de energia. Verifica-se também a referência à interferência do projecto com a 
exploração de duas pedreiras, a da Solvay e da empresa Alves Ribeiro, S.A. (Moita da Ladra) nas Soluções B1 e B2 
respectivamente. É referido também o atravessamento do Aproveitamento Hidroagrícola da Várzea de Loures, da 
área de expansão do MARL (ambos na Solução B1) e do terreno, de uma imobiliária, denominado “Quinta da 
Azibreira” (Solução C – Km 0+200).  
 
No quadro seguinte sintetizam-se as questões levantadas na CP relativamente às infra-estruturas e projectos 
existentes acima referidos: 
 

Quadro 27 - Síntese dos pareceres recebidos na Consulta Pública - Entidades 

ENTIDADES 

Associação dos 
Beneficiários de Loures 

Salienta que ambas as soluções atravessam o Aproveitamento Hidroagrícola da Várzea de Loures 
(AHVL), sendo que a Solução B2 é a menos invasiva. Indica um conjunto de medidas a ter em 
conta caso seja construída Solução B1. 
Comentário da CA: 
As medidas indicadas pela ABL foram já tidas em consideração na avaliação específica dos Solos. 

CTT - Correios de 
Portugal, S.A. 

Solicita solução técnica adequada que reduza os níveis de ruído para os limites legais na zona do 
seu prédio urbano ao km 2+050. 
Comentário da CA: 
De acordo com a análise específica efectuada relativamente ao Ruído, as medidas propostas no 
EIA são suficientes para minimizar os impactes do projecto sobre o ambiente sonoro. 

Águas do Oeste, S.A. Refere que o projecto intercepta o subsistema de abastecimento de água Arruda dos Vinhos / 
Sobral de Monte Agraço em dois pontos, entre os km 6+000 e 7+000 da Solução C, o qual é 
fundamental no abastecimento de água aos municípios de Arruda dos Vinhos e de Sobral de Monte 
Agraço com taxas de cobertura próxima de 100%. Solicita cuidados especiais durante a fase de 
construção e refere que é de extrema importância a articulação directa com os serviços técnicos 
da Águas do Oeste, S.A. durante a fase de projecto.  
Comentário da CA: 
A concepção e desenvolvimento do projecto deverá ser efectuada tendo em conta a necessária 
articulação com a Águas do Oeste, S.A, no sentido de serem encontradas as melhores soluções e 
de modo a que sejam minimizados, os impactes sobre essas afectações. 
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Quadro 27 - Síntese dos pareceres recebidos na Consulta Pública – Entidades (Cont.) 

ENTIDADES 

SIMTEJO  Considera que a existência de conflitos com as suas infra-estruturas só poderá ser avaliada com 
base em informação de maior pormenor, que ilustre com maior detalhe os traçados a preconizar. 
Enuncia um conjunto de preocupações e indica medidas que considera que será necessário 
implementar. Refere também que a ETAR de Rondulha encontra-se em funcionamento, 
contrariamente ao afirmado no EIA, pelo que se revela necessário construir uma nova, bem como 
proceder à remodelação do sistema interceptor a ela afluente. 
Comentário da CA: 
A CA considera que o projecto deverá atender à minimização da afectação da ETAR em causa. 

REN – Rede Eléctrica 
Nacional, S.A. 

Refere várias situações de potenciais interferências com as infra-estruturas da Rede Nacional de 
Transporte (RNT), nomeadamente com o traçado  de 9 linhas (que identifica) e refere que é 
sempre desejável que a compatibilização seja conseguida, no sentido de não causar modificações 
nas infra-estruturas da RNT. Refere também que a análise de interferências deverá ser feita, pelos 
serviços técnicos da REN, sobre o projecto de execução da infra-estrutura. Informa ainda que o 
estabelecimento das Linhas da RNT esteve sujeito a condicionalismos estabelecidos em DIA. 
Comentário da CA: 
A compatibilização da LAV com as linhas em causa deverá ser efectuada tendo em conta a 
necessária articulação com a REN. S.A, no sentido de serem encontradas as melhores soluções e 
de modo a que sejam minimizados os impactes sobre essas afectações. 

EDP distribuição Refere que o projecto irá interferir com infra-estruturas de alta, média e baixa tensão. Refere, 
também, que o estudo de compatibilização das mesmas com projecto será efectuado assim que 
forem apresentadas as plantas referentes ao projecto de execução.  
Comentário da CA: 
A compatibilização da LAV com as linhas eléctricas em causa deverá ser efectuada tendo em conta 
a necessária articulação com a EDP, no sentido de serem encontradas as melhores soluções e de 
modo a que sejam minimizados os impactes sobre essas afectações. 

Metropolitano de Lisboa,  Refere que o projecto não afectará directamente as infra-estruturas da rede do metropolitano. 
Estradas de Portugal, SA Informa que não tem nada a opor ao projecto. 
Brisa – Auto-Estradas de 
Portugal, S.A. 

Refere que qualquer uma das soluções do projecto intercepta a rede de auto-estradas 
concessionadas a esta empresa, nomeadamente o Sublanço Sacavém/Alverca da A1, o Sublanço 
Zambujal/A10 da A9 e o Sublanço Bucelas/Arruda dos Vinhos da A10. Refere que face à 
interferência da Solução B1 (km 11+600), na zona do viaduto do Loureiro, sobre o Sublanço 
Bucelas / Arruda dos Vinhos da A10, a Solução que menores impactes apresenta, em termos da 
gestão da rede de auto-estradas da Brisa, é a Solução B2, uma vez que apenas intercepta as auto-
estradas em túnel. Salienta que a solução que vier a ser adoptada deverá contemplar as melhores 
técnicas para a minimização das eventuais interferências com as actuais vias em serviço. Na fase 
de projecto de execução dever-se-á considerar as zonas de servidão “non aedificandi” das A1, A9 
e A10, garantindo todas as disposições regulamentares aplicáveis à sua implantação em relação às 
auto-estradas referidas, bem como adequar e implementar as medidas necessárias à 
compatibilização dos diversos projectos. Todas as situações que possam carecer de cuidados 
técnicos específicos, bem como na gestão do tráfego nestas auto-estradas, a Brisa terá de se 
pronunciar oportunamente. Refere ainda que qualquer das soluções apresenta impactes na rede 
outorgada à Brisa, com consequentes perturbações no tráfego, bem como a eventual alteração e 
reposição de infra-estruturas associadas às auto-estradas, que é necessário avaliar, tendo em 
consideração o actual enquadramento legal sobre intervenções nas redes rodoviárias 
concessionadas. 
Comentário da CA: 
A compatibilização da LAV com as vias em causa deverá ser efectuada tendo em conta a 
necessária articulação com a Brisa, no sentido de serem encontradas as melhores soluções e de 
modo a que sejam minimizados os impactes sobre essas afectações. 

Alves Ribeiro, S.A. É contra a Solução B2 uma vez que esta interfere com a exploração da pedreira Moita da Ladra 
(km 9+200 – Sol. B2) inviabilizando a sua laboração. 
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Quadro 27 - Síntese dos pareceres recebidos na Consulta Pública – Entidades (Cont.) 

ENTIDADES 

Solvay Portugal, 
Produtos Químicos, S.A. 

Refere que a Solução B1 (km 7+000 a 8+000) desenvolve-se em túnel em terrenos da pedreira de 
Santa Olaia, que está actualmente em fase de exploração que previsivelmente terminará no final 
do ano de 2009. Refere que as medidas preventivas e a futura área non aedificandi abrangem a 
área da pedreira o que apresenta evidentes implicações e restrições na exploração da mesma. 
Mostra preocupação quanto à integridade de uma conduta de salmoura, que será atravessada pela 
LAV e recomenda uma visita ao local antes do início da fase de construção. 
Comentário da CA: 
No que se refere às medidas preventivas e respectivas implicações sobre a pedreira da Solvay, 
essa questão extravasa as competências da CA. Quanto às preocupações com a integridade da 
conduta de salmoura, as mesmas deverão ser tidas em conta no desenvolvimento do projecto. 

MARL – Mercado 
Abastecedor da Região 
de Lisboa, S.A. 

Alerta para o facto da Solução B1 incidir sobre a área de expansão do mercado, condicionando a 
viabilidade do seu crescimento. Refere que a construção do túnel sob o depósito de água deve ser 
objecto de ponderação e análise. 
Comentário da CA: 
A possibilidade de expansão é uma intenção do MARL e não corresponde a nenhuma pretensão 
aprovada ou mesmo em curso. Para além disso a área de expansão encontra-se já condicionada 
pelas medidas preventivas. 

ITD – Imobiliária do Tejo 
e Douro, S.A. 
 

Refere que a Solução C (km 0+200) atravessa a referida propriedade, solicitando que seja 
escolhida outra alternativa. Sugere que seja estudada a construção de um túnel no troço que 
afecta a propriedade. 

 

São indicadas pela SIMTEJO as seguintes preocupações/medidas. 

� Manutenção da integridade das infra-estruturas de saneamento, quer do ponto de vista estrutural, quer 
da sua condição de funcionamento hidráulico e sanitário. Não é aceitável a existência de construções 
sobre as infra-estruturas de drenagem, nem de qualquer sobrecarga adicional; 

� Manutenção de condições de livre acesso a pessoas e equipamento para operações regulares de 
inspecção e operação. Deverá deste modo ser garantida a existência de uma faixa de 5m de largura, para 
acesso de pessoas e veículos de operação e manutenção, ao longo das infra-estruturas; 

� Não é admissível a interrupção de funcionamento das infra-estruturas. 
� Prevendo-se o atravessamento em viaduto do interceptor do MARL e conduta elevatória Granja/Alpriate, 

importa garantir a não existência de interferência com estas ao nível das fundações, para além do livre 
acesso; 

� É necessário esclarecer em concreto quais as interferências existentes com os interceptores 
Apelação/Catujal/Sacavém, Camarate/Sacavém e Figo Maduro/Quinta das Pretas, assim como, com os 
emissários Casal do Muro e Moscavide, designadamente em termos de galerias propostas. 
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8. SÍNTESE CONCLUSIVA  

O presente parecer constitui o parecer final do procedimento (N.º 1935) de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) 
do Lote D -Troço Lisboa/Alenquer (Ota) da Ligação Ferroviária de Alta Velocidade Lisboa/Porto, em fase de Estudo 
Prévio, e é emitido ao abrigo do n.º 1 do artigo 16º do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, alterado e 
republicado pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro. 
 
A análise técnica do EIA efectuada pela Comissão de Avaliação (CA) tem por base os pareceres emitidos pelas 
entidades que constituem a CA. Registe-se, no entanto, que conforme referido no ponto 2 deste parecer, a 
presente apreciação não contempla a análise dos impactes da paisagem. 
 
Para complementar a análise técnica efectuada pela CA, foram solicitados pareceres às seguintes entidades: 
Autoridade Florestal Nacional (ex-DGRF), Direcção Geral de Geologia e Energia (DGGE), Direcção Geral de 
Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR) e ao Instituto de Meteorologia (IM), cujos pareceres constam do 
Anexo II deste documento. Foi também solicitado parecer à Direcção Regional de Cultura de Lisboa e Vale do Tejo 
(DRCLVT), não se tendo recebido o respectivo parecer.  
 
No âmbito do procedimento de AIA em apreço, foi, ainda, realizada uma consulta pública, que decorreu durante 38 
dias úteis, desde o dia 20 de Outubro a 12 de Dezembro de 2008, tendo o respectivo relatório sido elaborado pela 
Autoridade de AIA e tomado em consideração na apreciação efectuada pela CA. Refira-se que a consulta pública foi 
bastante participada, tendo-se recebido cerca de 25 pareceres de entidades e 30 exposições de particulares, 
incluindo 3 abaixo assinados totalizando cerca de 1324 assinaturas. 
 
O Lote D tem continuidade, a Norte, no Lote C1 - Troço Alenquer (Ota) – Pombal da LAV (lote com DIA favorável 
condicionada, emitida em Dezembro de 2007), ligando-se a este através da Ligação D/C1 (actualmente em 
procedimento de AIA). A Sul, o Lote D tem ligação ao Eixo Lisboa – Madrid, através do Lote da Terceira Travessia 
do Tejo (Lote TTT da LAV, também actualmente em procedimento de AIA). O ponto inicial do Lote D ocorre na 
actual linha do caminho-de-ferro (Linha do Norte), no final do Lote da Terceira Travessia do Tejo e o ponto final 
corresponde ao início do Lote Ligação D/C1 referida. 
 
A área abrangida pelo Lote D da LAV localiza-se na Região de Lisboa, abrangendo uma faixa do território 
pertencente aos concelhos de Loures e de Vila Franca de Xira e uma pequena área do concelho de Arruda dos 
Vinhos. 

 
Refira-se que a área onde se desenvolve o projecto apresenta um conjunto de condicionantes territoriais, como 
sejam a existência de áreas urbanas extensas e dispersas, densas redes de vias de comunicação, de infra-
estruturas de abastecimento de água, electricidade e gás, de grande dimensão, importantes e extensas áreas de 
extracção de inertes, que limitaram o desenvolvimento de corredores e, consequentemente, a existência de 
alternativas efectivas. 
 
Com efeito, sendo consideradas no Estudo Prévio duas alternativas globais, designadamente, Alternativa 1 e a 
Alternativa 2, com cerca de 30 km cada, verifica-se que os troços inicial (Solução A) e final (Solução C) destas 
alternativas são comuns, correspondendo a 11,8 km do traçado global, sendo que é apenas no trecho intermédio 
que ocorrem os traçados alternativos e que correspondem à Solução B1 e Solução B2. Assim, a Alternativa 1 é 
composta pelas Soluções A+B1+C e a Alternativa 2 composta pelas Soluções A+B2+C. 
 
De uma forma sumária, os traçados em análise têm o seguinte desenvolvimento: 
 
O traçado da Solução A inicia-se a norte da estação do Oriente  e situa-se nos primeiros quilómetros no canal da 
linha do Norte. Cerca do Km 2+300, desenvolve-se em túnel de modo a evitar áreas mais consolidadas, 
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nomeadamente a cidade de Sacavém. Após saída do túnel o traçado atravessa predominantemente solo rural, 
nomeadamente, áreas marginais da Várzea de Loures, cruzando o rio Trancão.  
 
Os traçados divergem na zona da travessia do rio Trancão, desenvolvendo-se a Solução B1 mais a poente e 
implantando-se com maior interferência nos espaços agrícolas e naturais, enquanto que a Solução B2 se 
desenvolve a nascente, mais próxima do Tejo e das zonas urbanas existentes, implantando-se em áreas com maior 
ocupação urbana, aliada a usos agro-florestais. 
 
Os dois traçados voltam a convergir a sul de Cotovios, desenvolvendo-se o restante traçado (Solução C) até 
Castanheira do Ribatejo, em áreas com cariz agrícola, onde ocorrem alguns pequenos aglomerados urbanos e onde 
a habitação dispersa é expressiva.  
 
Como aspecto a realçar, destaca-se que o projecto prevê a implantação de viadutos e túneis, que no seu conjunto 
totalizam, face a cada alternativa considerada, cerca de 60% da respectiva extensão, permitindo minimizar a 
afectação directa e irreversível dos solos e respectivos usos que, de outra forma (através de aterros e escavações) 
seria muito significativa. 
 
O Projecto em apreço vem justificado no EIA enquanto parte integrante da ligação Ferroviária de Alta Velocidade 
entre Lisboa e o Porto, com a qual se pretende dotar o principal eixo económico e de maior densidade habitacional 
do país, de uma acessibilidade ferroviária com tempos de percurso, mobilidade e competitividade equivalentes aos 
que existem nos principais eixos económicos europeus, em que existem ofertas de serviços ferroviários de alta 
velocidade. Por sua vez, o próprio projecto de alta velocidade, tem como objectivo o uso crescente de um modo de 
transporte seguro, rápido e ambientalmente mais favorável, comparativamente a outros meios de transporte como 
o rodoviário.   
 
Da concretização do Lote D resultarão impactes positivos e negativos. Os impactes positivos far-se-ão sentir ao 
nível nacional e regional, enquanto integrado na Rede Ferroviária de Alta Velocidade, sendo que a nível 
municipal/local os impactes são predominantemente negativos. 
 
Os principais impactes positivos do Lote em análise ocorrerão ao nível sócio-económico e serão resultantes dos 
benefícios associados à exploração de toda a rede nacional de alta velocidade, em particular da ligação 
Lisboa/Porto (promoção de um transporte mais sustentável em termos energéticos e ambientais, reduzindo o uso 
dominante do transporte rodoviário, com níveis de sinistralidade também mais elevados), não se verificando 
impactes positivos directos para o lote em questão, à excepção dos impactes que se farão sentir na fase de 
construção e que serão temporários e reversíveis (criação de emprego e de oportunidades para o comércio local 
face à proximidade dos estaleiros e frentes de obra). 
 
É também expectável que da concretização do Lote D decorram impactes positivos indirectos, resultantes da 
transferência de passageiros da Linha do Norte para a AVF Lisboa-Porto e que se traduzirão no 
descongestionamento do trecho entre Lisboa e Azambuja. 
 
Quanto aos impactes negativos, estes far-se-ão sentir na fase de construção e na fase de exploração. A 
concretização do empreendimento provocará alterações de natureza variada, que ocorrerão durante a sua 
construção e/ou exploração, modificando, em muitas situações, de forma irreversível as condições no local da sua 
implantação ao longo dos 3 concelhos atravessados, sendo também previsível que os impactes não se limitem à 
proximidade directa da via, resultando, também, em repercussões mais alargadas, como sejam as decorrentes do 
transporte de terras sobrantes e do respectivo depósito. 
 
No conjunto dos potenciais impactes negativos identificados para as alternativas do lote em questão, salientam-se 
os seguintes impactes, dado serem muito significativos a nível local: 
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Geologia, Geomorfologia  
- Alteração do relevo natural, resultando num excedente significativo de terras (2.096.146m3 para a Alternativa 

1 e de 2.578.203m3 para a Alternativa 2), que terão que ser levadas a depósito; 
-  Desenvolvimento de fenómenos de ruptura de vertentes de escavação ou aterro e dos taludes frontais na 

zona de emboquilhamento dos túneis, destacando-se como zonas com maior probabilidade de ocorrência, as 
áreas de afloramento da Formação de Abadia, por esta conter uma forte componente argilosa, que é 
intersectada na totalidade da Solução C (7150 m) e no quilómetro final das soluções B1 e B2, bem como a 
zona do Calhandriz (Solução B2). 

 
Recursos Hídricos  
Qualquer que seja Alternativa verificar-se-á:  

- Interferência com diques de protecção de cheias do rio Trancão nos campos de Loures;  
- Ocupação de áreas inundáveis e interferência com depósitos de vertente e com áreas mais susceptíveis à 

instabilidade de taludes e encostas, com as consequentes repercussões negativas em termos da drenagem 
natural. 

 
Ruído  
Acréscimo de níveis de ruído face aos valores actualmente existentes. As situações mais gravosas correspondem 
aos seguintes locais: 

- Solução B1 - Bairro das Casteloiças, Vila de Rei, Adanaia, Qt. da Calçada, Casal do Pinhel, Qta. do Repouso; 
- Solução B2 - Lugar do Mato Loureiro, Adanaia, Qt. do Castelo, Casal do Pinhel, Qta. do Repouso; 
- Solução C - Cotovios, Casal da Tapada, Casal da Boavista, Geralda, Badalinho, Casal das Elas. 

 
Vibrações  
Acréscimo/geração de níveis de vibração, com especial incidência na Solução B2 para a qual foram identificados 
impactes negativos, muito significativos, de magnitude elevada. 
 
Solos  

- Afectação de solos com boa aptidão agrícola, onde se incluem os solos da RAN, pelas Soluções B1, B2 e C; 
- Afectação directa do Aproveitamento Hidroagrícola da Várzea de Loures (AHVL), pelas Soluções B1 e B2; 
- Afectação da Região Demarcada do Vinho de Bucelas (DOC), pela Solução B1; 
- Afectação da Região Demarcada do Vinho de Arruda (DOC), pelas Soluções B1, B2 e C. 

 
Uso do Solo  

- A afectação do uso urbano (Solução B1 - Bairro das Casteloiças); (Solução B2 - Bairro das Bragadas, Vialonga 
Matos e Verdelha do Ruivo); (Solução C – Cotovios); 
 

Sócio-economia  
- Afectação causada pelas actividades de construção, em particular em áreas urbanas, destacando-se como 

muito significativos os impactes associados à construção de um falso túnel, na Solução A, entre o km 2+320 e 
o km 2+660, e que implicará a afectação do campo de jogos do Sacavenense, de uma feira semanal e de um 
quartel de bombeiros; 

-  O atravessamento da povoação de Vialonga pela Solução B2 por viaduto, verificando-se a necessidade de 
expropriação de cerca de três dezenas de habitações (incluindo edifícios com vários pisos) e a própria 
interferência do viaduto com o espaço urbano, implicando impactes muito significativos dificilmente 
minimizáveis; 

- Afectação directa de edificações, com as consequentes expropriações: Solução A – 4; Solução B1 - 25, Solução 
B2 - 50, Solução C- 48, totalizando 77 na Alternativa 1 (9 em ruínas) e 102 na Alternativa 2 (7 em ruínas). 
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Ordenamento do Território  
- Interferência com o perímetro urbano de Vialonga e com o PP da Zona de Expansão de Vialonga (Solução B2) 

verificando-se que, embora em viaduto, são atravessadas áreas habitacionais, já edificadas;  
- Interferência da Solução B1 e da Solução B2 com áreas que no PROT e no PDM de Loures são reconhecidas 

como de particular valor natural e associadas a riscos relevantes;  
- Atravessamento pela Solução B1 de uma área agrícola de várzea, associada à ribeira de Alpriate, parcialmente 

em aterro e escavação, sendo que esta área encontra-se afecta a uso agrícola de particular relevância e 
classificada simultaneamente como REN, RAN, Área Estruturante Secundária da REM e em contiguidade com 
uma Zona Inundável; 

- Implantação dos traçados em zona de costeiras, nomeadamente no início do subtroço B; 
- Interferência em aterro e escavação com zonas mais centrais de alguns pequenos aglomerados 

urbanos/perímetros urbanos: Bairro das Casteloiças (Solução B1) e Cotovios (Solução C). Interferência com os 
perímetro urbanos de Bragadas, de Verdelha do Ruivo e de Loureiro. 

 
Gestão de Resíduos 
Produção de resíduos, sendo a situação mais sensível a que diz respeito às terras sobrantes, estando em causa, 
face aos volumes envolvidos, impactes negativos, de magnitude elevada, e muito significativos, qualquer que seja 
a Alternativa seleccionada. 
 
Conforme acima exposto, verifica-se que qualquer das Alternativas apresenta impactes negativos, muito 
significativos, de âmbito local. 
 
Analisadas as alternativas de traçado em termos comparativos, concluiu-se, conforme consta do ponto 6 do 
presente parecer, que a Solução B1 é a que se apresenta menos impactante para um maior número de factores 
ambientais, designadamente Geologia, Geomorfologia e Recursos Minerais; Qualidade do Ar; Ruído; Vibrações; 
Usos do Solo; Sistemas Ecológicos; Sócio-economia; Património; Ordenamento do Território; Riscos Ambientais e 
Gestão de Resíduos, resultando, assim, que a Alternativa 1 (Solução A+B1+C) é a que globalmente se 
apresenta menos desfavorável. 
 
No que se refere aos resultados da consulta pública, da respectiva análise constata-se uma forte contestação à 
Solução C, face aos impactes negativos da mesma, consubstanciada no parecer desfavorável da Câmara Municipal 
de Arruda dos Vinhos e no abaixo-assinado com 221 subscritores do Concelho referido, a que acrescem os pedidos 
de alteração ao projecto com incidência na Solução C (na maioria pedidos de prolongamento/inclusão de túneis) 
constantes nos pareceres da Câmara de Vila Franca de Xira e da Junta de Freguesia de S. João dos Montes, na 
proposta da Comissão Instaladora da Comissão de Moradores das Freguesias de Cardosas, São João dos Montes e 
Cachoeiras (427 subscritores) e ainda nas exposições de 4 particulares. A Solução C é, ainda, objecto de 
preocupação nas exposições da maioria dos restantes particulares individuais que participaram na consulta pública. 
 
Quanto à Solução B2, destaca-se o parecer desfavorável da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, verificando-se 
que apenas a Junta de Freguesia de S. João do Tojal optou por esta solução, tendo em conta os impactes 
negativos da Solução B1. 
 
Relativamente à Solução B1, esta foi seleccionada como alternativa preferencial pelas autarquias de Loures e de 
Vila Franca de Xira e pela Junta de Freguesia de Vialonga e, ainda, por 3 particulares. Esta solução é, contudo, alvo 
de vários pedidos de alteração de projecto e de propostas de soluções alternativas, efectuados, designadamente 
pela CM de Vila Franca de Xira, pela Junta de Freguesia de Bucelas, por 676 subscritores de Vila de Rei, Freguesia 
de Bucelas em abaixo-assinado, e, ainda, na proposta da Comissão Instaladora da Comissão de Moradores das 
Freguesias de Cardosas, São João dos Montes e Cachoeiras (427 subscritores).  
 
Ainda relativamente à Solução B1, importa salientar que, de acordo com o parecer da ANACOM recebido no âmbito 
da Consulta Pública, esta solução violará as condicionantes impostas pela servidão da Estação Remota de Serves, 
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designadamente pelo facto de se prever o atravessamento em viaduto dos primeiros 1000m da zona secundária, 
pelo que esta entidade condicionou o seu parecer favorável à realização de estudos complementares que 
demonstrem a possibilidade de compatibilizar o funcionamento da LAV e do Centro Radioeléctrico de Serves e à 
implementação no projecto das medidas necessárias para o efeito. 
 
Da análise dos resultados da Consulta Pública, no que se refere à participação das Autarquias, Juntas de Freguesia 
e Particulares, verifica-se que as preocupações maioritariamente veiculadas reflectem os impactes negativos do 
projecto a nível local e prendem-se com afectações directas de terrenos ou habitações e com impactes negativos 
ao nível da qualidade de vida. 
 
De um modo geral, os pedidos e propostas efectuados pelos diferentes participantes acima referidos, têm por 
objectivo a minimização dos impactes do projecto, em particular minimizar a afectação de habitações, e traduzem-
se, na sua maioria, em pedidos de prolongamento de túneis ou a inclusão destes no atravessamento da Solução C. 
Foi também apresentada uma proposta que visa o desenvolvimento de uma Solução a iniciar-se ao km 6+000 da 
Solução B1 e a terminar ao km 2+000 da Solução B2. 

 
O facto da maioria dos pedidos de alteração de projecto resultarem em alterações às características geométricas do 
traçado, a que acresce nalguns casos implicarem impactes não avaliados, impossibilitou que a CA se pudesse 
pronunciar sobre os mesmos, situação que, conforme mencionado no ponto 2 do presente parecer, constituiu uma 
das condicionantes da presente apreciação. 
 
Em sede de consulta pública foram, também recebidos pareceres das entidades de tutela de outras infra-estruturas 
lineares existentes na área afectada pelo projecto (rodoviárias, de saneamento ou de transporte de energia) e que 
reflectem o elevado número de interferências directas com essas infra-estruturas, implicando a necessária 
compatibilização de projectos. Não se tendo registado, nesta data, situações que comprometam essa 
compatibilização, foram, contudo, manifestadas algumas preocupações relativas à mesma e aos cuidados a ter em 
obra, tendo sido indicadas pela entidades referidas medidas e recomendações a ter em conta no desenvolvimento 
do projecto. 
 
Ainda no que se refere à afectação de outras infra-estruturas lineares, registe-se que, segundo o EIA, verificar-se-
ão 71 interferências da Alternativa 1 com outras infra-estruturas lineares, das quais 24 podem implicar a 
necessidade de alteração de traçado dessas infra-estruturas (gasoduto – 2; Linhas Eléctricas de Muito Alta Tensão - 
6; Linhas Eléctricas de Média e Alta Tensão-7; Linhas de telecomunicações-5; Adutor - 4). Importa, salientar que as 
referidas alterações de traçado poderão vir a implicar impactes negativos cumulativos, cuja minimização não foi 
equacionada nesta data.  
 
Tendo em conta a análise do EIA efectuada pela CA, os pareceres externos e ainda os pareceres e as exposições 
recebidas no âmbito da Consulta Pública, considera-se que as condicionantes, os estudos a efectuar, os projectos 
específicos, bem como as medidas de minimização enunciados no Anexo III do presente parecer (e que integram 
as medidas enunciadas no âmbito da avaliação técnica do EIA efectuada pela CA, acrescidas das medidas 
propostas nos pareceres externos e das medidas resultantes da análise dos pareceres recebidos em sede de 
Consulta Pública), poderão contribuir para a minimização dos principais impactes negativos dessa alternativa. 
 
Neste contexto e não obstante os impactes negativos identificados para a Alternativa 1, considera-se que os 
mesmos, sendo na sua maioria passíveis de minimização, não constituem situações que ponham em causa a 
viabilidade ambiental do projecto. Salienta-se, contudo, que não se pode deixar de considerar as incertezas e os 
impactes associados aos eventuais fenómenos de instabilidade, na sequência dos processos construtivos. 
 
Quanto à Alternativa 2, tendo em conta os impactes negativos, muito significativos e não minimizáveis, atrás 
referidos, que lhe estão associados, considera-se que a mesma não deverá ser aprovada. 
 





Parecer da Comissão de Avaliação 

Fevereiro de 2009 

 

 

Lote D – Troço Lisboa Alenquer (Ota) 

da Ligação Ferroviária de Alta velocidade entre Lisboa e Porto                                                                  

Estudo Prévio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
Parecer da Comissão de Avaliação 

Fevereiro de 2009 

 

 

Lote D – Troço Lisboa Alenquer (Ota) 

da Ligação Ferroviária de Alta velocidade entre Lisboa e Porto               pág. 1                      

Estudo Prévio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Esboço corográfico











 
Parecer da Comissão de Avaliação 

Fevereiro de 2009 

 

 

Lote D – Troço Lisboa Alenquer (Ota) 

da Ligação Ferroviária de Alta velocidade entre Lisboa e Porto               pág. 2                      

Estudo Prévio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pareceres Externos



























Parecer da Comissão de Avaliação 
Fevereiro de 2009 

 
 

Lote D – Troço Lisboa Alenquer (Ota) 
da Ligação Ferroviária de Alta velocidade entre Lisboa e Porto                                                                  
Estudo Prévio 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO III 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Condicionantes, Estudos, medidas de Minimização e Planos de Monitorização 
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CONDICIONANTES, ESTUDOS, MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO E PLANOS DE 
MONITORIZAÇÃO 

 
Enunciam-se de seguida as condicionantes, os estudos, os projectos específicos, bem como as medidas de 
minimização e os Planos de Monitorização que a CA considera necessários à minimização dos principais impactes 
negativos identificados para a Alternativa 1, sem prejuízo de outros que, face ao maior aprofundamento dos 
impactes nas fases subsequentes de desenvolvimento do projecto, se venham a considerar relevantes. 
 
A presente listagem integra os resultados da avaliação técnica do EIA efectuada pela CA, acrescida das medidas 
resultantes da análise dos pareceres externos e da análise dos pareceres e exposições recebidos em sede de 
Consulta Pública. 
 

CONDICIONANTES E ESTUDOS - PROJECTO DE EXECUÇÃO 

Clima 

PE1. Os estudos a empreender nas fases subsequentes do desenvolvimento do projecto deverão, no que à 
caracterização do clima diz respeito, atender às recomendações do parecer do Instituto de Meteorologia, 
que consta no Anexo II do parecer da CA.  

Geologia, Geomorfologia e Recursos Geológicos 

PE2. Devem ser tomadas as devidas precauções, adoptando medidas em termos da altura, geometria e 
protecção para assegurar a estabilidade dos taludes e evitar o respectivo deslizamento, devendo proceder-
se à elaboração de estudo pormenorizado, em particular nas áreas onde aflora a Formação de Abadia, ou 
seja, na totalidade da solução C (7150 m) e no quilómetro final das soluções B1 e B2, bem como em locais 
onde há registo de ocorrências de escorregamentos de terrenos, no sentido de encontrar soluções 
adequadas específicas para a estabilização dos taludes naquelas regiões. Deverá ter-se em conta também 
neste estudo a susceptibilidade destes fenómenos à sismicidade, considerando que o projecto se encontra 
implantado na zona A definida no Regulamento de Segurança e Acções para Estruturas de Edifícios e 
Pontes, que apresenta o maior índice de sismicidade de Portugal  Continental. Nas zonas de atravessamento 
de aluviões, onde, em caso de sismo,  as ondas sísmicas poderão ser ampliadas devido a efeitos de sítio, 
deverão ser adoptadas medidas construtivas específicas com vista a minimizar este efeito. 

 Recursos Hídricos e Qualidade da Água 

PE3. Efectuar um levantamento das situações críticas de inundação quer a montante, quer a jusante do projecto, 
junto das autoridades locais e de outras instituições que dispõem de estudos já desenvolvidos para esta 
região, sobre a problemática das cheias e, com base nesta informação, desenvolver o Projecto de Execução; 

PE4. Desenvolver o projecto atendendo à delimitação da área inundável da bacia do Trancão e à cota máxima de 
cheia, uma vez que não podem ser realizados aterros em área inundável. Ter em conta que cota da base 
dos aterros da Solução B1 está dependente desta informação; 

PE5. Atendendo aos resultados dos estudos relativos a áreas inundáveis proceder à revisão dos critérios de 
dimensionamento da drenagem face às características das bacias hidrográficas e, com base nesses 
resultados, verificar da necessidade de serem realizados pontões e viadutos em vez de passagens 
hidráulicas (PH). No PE- drenagem devem-se rever os cálculos atendendo às curvas IDF mais recentes; 

PE6. Proceder a um levantamento das características e estado das passagens hidráulicas e pontões existentes 
nas imediações, no sentido de se compatibilizarem as soluções de drenagem com as do futuro 
empreendimento; 



 
Parecer da Comissão de Avaliação 

Fevereiro de 2009 
Anexo III 

 
 

Lote D – Troço Lisboa Alenquer (Ota) 
da Ligação Ferroviária de Alta velocidade entre Lisboa e Porto               pág. 2                      
Estudo Prévio 

 
 

PE7. Na elaboração do Projecto de Drenagem deve ser também avaliada a necessidade de se restabelecerem as 
linhas de água que estão identificadas no Quadro 6.18. do EIA, para as quais não está previsto qualquer 
tipo de restabelecimento; 

PE8. Analisar a melhor solução para os aterros do PIB não afectarem a ribª da Pipa na Solução B1 (km 9+200 a 
9+850) dado a análise efectuada no EIA não estar correcta; 

PE9. Nos viadutos os pilares terão que ser implantados com direcção concordante com a do escoamento. 
Nenhum pilar deve também ficar colocado no leito menor, margem, diques e motas de protecção. No caso 
do vale do rio Trancão e da ribeira de Alpriate deve ficar assegurado que todo o atravessamento dos seus 
leitos de cheia é efectuado em viaduto; 

PE10. Avaliar a capacidade de escoamento a jusante das descargas do túnel e viaduto, na ribeira do Mocho, tendo 
em vista averiguar da eventual necessidade de serem adoptadas medidas de regularização e de controlo de 
caudais até à zona que já mereceu intervenção pela Parque Expo; 

PE11. Adoptar, na drenagem dos viadutos, soluções que mitiguem a erosão hídrica no local da queda. Igual 
preocupação deve ser atendida com a drenagem dos encontros dos viadutos; 

PE12. Os restabelecimentos a realizar, sob os viadutos, não devem vir a ocupar com aterros áreas inundáveis e, 
de um modo geral, terão de respeitar o restabelecimento das linhas de água; 

PE13. Definir em concreto, em articulação com a SIMTEJO, qual a solução a adoptar para efeitos de minimização 
da afectação prevista sobre a ETAR de Cardosinhas (indemnização ou construção noutro local); 

PE14. Efectuar inventário dos pontos de água e estudos de caracterização hidrogeológica como base à proposta 
das medidas de minimização a adoptar no projecto.  

Ruído 

PE15. A definição, detalhe e dimensionamento das medidas a integrar no Projecto de Execução para efeitos de 
minimização dos impactes do ruído, deverá atender aos seguintes aspectos:  

i). a classificação acústica de zonas que os municípios entretanto venham a adoptar; 

ii). que, nos locais em que já há incumprimento na situação actual, as medidas a adoptar deverão garantir 
que os níveis de ruído ambiente, na situação com projecto, não serão superiores aos que se registam 
actualmente;  

iii). dado que as medidas de minimização para as vibrações têm também influência nos níveis de ruído 
emitidos pela Linha, em situações de incumprimento, deverão ser adoptadas as medidas previstas no 
EIA para controle de vibrações, nomeadamente a interposição de material resiliente entre o carril e a 
travessa, sob a travessa ou entre o balastro e a laje de assentamento; 

iv). A eficácia das medidas de minimização deverá ser avaliada para todos os pisos dos edifícios. 

Vibrações 

PE16. A definição e detalhe das medidas a integrar no Projecto de Execução para efeitos de minimização das 
vibrações, deverá atender aos seguintes aspectos: 

i). Proceder à determinação experimental da curva de atenuação de vibrações, principalmente nas zonas 
de maiores aglomerados populacionais, nas zonas de maior sensibilidade ou onde se prevê que 
venham a existir níveis de vibração elevados. Estes estudos experimentais deverão abranger as zonas 
de maior sensibilidade ou onde se prevê que venham a existir níveis de vibração não compatíveis com 
as normas adoptadas a nível nacional e internacionalmente (NP2074:1983 para vibrações impulsivas, 
ISO 2631:1989 para vibrações continuadas e as recomendações utilizadas pelo "Federal Railroad 
Administration, Outubro 2005" do "U.S. Department of Transportation"). Com base nestes estudos, 
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deverão ser previstas, se necessário, para efeito de minimizar a incomodidade resultante da percepção 
do ruído com origem em vibrações, medidas de redução e controle de vibrações; 

ii). Com base nos valores determinados experimentalmente, e nos resultados dos modelos matemáticos 
devidamente calibrados, efectuar uma reavaliação da eficiência das medidas propostas no Capítulo 7.8 
do EIA, designadamente no Quadro 7.2, para efeitos de minimização da emissão de vibrações do 
comboio ao solo. 

Solos  

PE17. Aquando da elaboração do projecto de execução e da obra, as empresas projectistas e construtora deverão 
manter estreita articulação com a Associação dos Beneficiários de Loures e a DGADR no sentido de serem 
encontradas soluções de projecto e de obra que minimizem os impactes sobre as áreas do Aproveitamento 
Hidroagrícola da Várzea de Loures, nomeadamente a manutenção do equilíbrio do sistema hídrico existente; 

PE18. A consolidação das terras do aterro a construir paralelamente à ribeira de Alpriate deverá ser feita de modo 
a evitar o assoreamento da ribeira referida, bem como deverão ser escrupulosamente calculados os 
dimensionamentos das passagens hidráulicas das águas de escorrência da encosta e a sua inserção na linha 
de água, devendo ter-se em conta, além da água que escoa para as linhas de água, os movimentos das 
marés, de modo a evitar situações de refluxo e as inerentes consequências; 

PE19. A altura dos viadutos a construir deverá permitir a circulação de máquinas e equipamentos agrícolas, bem 
como a realização dos trabalhos de manutenção e reparação das linhas de água e dos diques de defesa 
contra as cheias; 

PE20. Deverão ser estabelecidas medidas cautelares que assegurem a preservação das estruturas que concorrem 
para a defesa do Aproveitamento Hidroagrícola, designadamente os colectores de encosta, diques e valas; 

PE21. Nas áreas agrícolas de regadio atravessadas em viaduto, a colocação dos pilares deverá ser projectada 
integrando a preocupação de evitar, tanto quanto possível, a afectação das redes de rega e drenagem, rede 
de caminhos, diques de defesa e outras infra-estruturas; 

PE22. Devem ser contemplados processos de compensação, nomeadamente expropriação e relocalização, aos 
proprietários e arrendatários das áreas agrícolas afectadas, designadamente instalações pecuárias e estufas, 
quer por ocupação, quer por utilização temporária. 

Socioeconomia, Ordenamento do Território e Uso do Solo  

PE23. Proceder ao estudo detalhado das vias e caminhos, existentes e previstos em PDM, interceptados, dos 
restabelecimentos a efectuar e da rede de caminhos paralelos a construir, de forma a minimizar e 
compensar o efeito de barreira introduzido pela nova linha ferroviária e garantir a livre circulação de 
veículos, pessoas, animais e o acesso a todas as propriedades (serviços, actividades económicas e 
habitações); 

PE24. Os restabelecimentos a efectuar não deverão introduzir deficiências nas características geométricas das vias 
a restabelecer, devendo minimizar a afectação dos usos existentes. Deverá, ainda evitar-se situações de 
longos percursos; 

PE25. Assegurar que o espaço inferior aos viadutos venha a ser tratado de forma a assumir-se como uma ligação 
entre os dois lados e não como uma barreira, física ou funcional; 

PE26. Articular com a Câmara Municipal de Sacavém um local alternativo para o funcionamento da feira semanal 
que actualmente decorre sob o viaduto do IC2 e que ficará impossibilitada de se realizar nesse local, 
durante a fase de construção; 

PE27. Relativamente ao acesso ao Quartel dos Bombeiros de Sacavém deverá ser garantida a efectividade do 
serviço prestado e adoptadas as normas de segurança adequadas; 
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PE28. Deverá proceder-se à substituição de aterro por viaduto na travessia da ribeira das Cardosinhas (solos de 
RAN), entre os km 2+550 a 3+000, da Solução C, para mitigar o impacte na RAN; 

PE29. Prolongar para sul do viaduto V.OS 3-4 junto à ribeira de Alpriate de forma a minimizar a afectação de áreas 
de elevada potencialidade agrícola e a ocupação com aterros da área inundável; 

PE30. Equacionar as melhores técnicas/métodos construtivos que permitam evitar/minimizar a afectação directa 
das costeiras, nomeadamente no início do Subtroço B; 

PE31. Se tecnicamente viável, o projecto deverá considerar o atravessamento em túnel do aglomerado dos 
Cotovios (Freguesia de S. João dos Montes), evitando, assim, os impactes negativos quer da afectação 
directa de construções, quer do ruído, vibrações e paisagem; 

PE32. Se tecnicamente viável, o projecto deverá considerar o prolongamento do túnel junto a Casal do Palmeiro 
(antes da EN248) de forma a salvaguardar uma habitação situada logo no início do túnel (aprox. Km 
1+350); 

PE33.  Se tecnicamente viável, o projecto deverá considerar o prolongamento do túnel no cruzamento com a 
EM524 em cerca de 200m, evitando áreas classificadas em revisão de PDM como urbanizáveis; 

PE34. A concepção e desenvolvimento do projecto deverá ser efectuada tendo em conta a necessária articulação 
com as diferentes entidades competentes e/ou gestoras de infra-estruturas afectadas ou de outros projectos 
existentes, no sentido de serem encontradas as melhores soluções para as entidades envolvidas e de modo 
a que sejam minimizados os impactes sobre essas afectações; 

PE35. A concepção e desenvolvimento do projecto deverá ser efectuada tendo em conta a necessária articulação 
com a SIMTEJO no sentido de serem encontradas as melhores soluções e de modo a que sejam 
minimizados os impactes sobre essas afectações. Neste âmbito deverá ter-se em atenção que se deverá 
garantir: 

i) a manutenção da integridade das infra-estruturas de saneamento, quer do ponto de vista estrutural, 
quer da sua condição de funcionamento hidráulico e sanitário. Não é aceitável a existência de 
construções sobre as infra-estruturas de drenagem, nem de qualquer sobrecarga adicional; 

ii) a manutenção de condições de livre acesso a pessoas e equipamento para operações regulares de 
inspecção e operação. Deverá deste modo ser garantida a existência de uma faixa de 5m de largura, 
para acesso de pessoas e veículos de operação e manutenção, ao longo das infra-estruturas; 

iii) que não é admissível a interrupção de funcionamento das infra-estruturas; 
iv) que, prevendo-se o atravessamento em viaduto do interceptor do MARL e conduta elevatória 

Granja/Alpriate, importa garantir a não existência de interferência com estas ao nível das fundações, 
para além do livre acesso; 

v) que é necessário esclarecer em concreto quais as interferências existentes com os interceptores 
Apelação/Catujal/Sacavém, Camarate/Sacavém e Figo Maduro/Quinta das Pretas, assim como, com os 
emissários Casal do Muro e Moscavide, designadamente em termos de galerias propostas. 

Património 

PE36. Prospecção arqueológica sistemática ao longo do corredor seleccionado (200 metros para cada lado do eixo 
da via). Exceptuam-se destes trabalhos as áreas em que o projecto se desenvolve em túnel;  

PE37. As medidas de carácter intrusivo (sondagem e escavação) devem ser realizadas tanto quanto possível antes 
de definido o PE para que os resultados daí decorrentes, possam ser avaliados e equacionada a eventual 
preservação dos sítios; 

PE38. Proceder a acertos de projecto sempre que tecnicamente viável, caso os resultados da prospecção 
arqueológica realizada apontem para uma possível afectação directa de vestígios arqueológicos, antes 
mesmo de serem propostas quaisquer outras medidas de minimização intrusivas, como sondagens 
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arqueológicas mecânicas, manuais, ou a escavação integral dos vestígios afectados que, neste caso será 
sempre obrigatória. 

Gestão de resíduos 

PE39. O Projecto de Execução deverá ter em conta as opções de gestão exigidas pelo Decreto-Lei n.º 46/2008 de 
12 de Março, relativo à Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, devendo ser incorporadas soluções 
de projecto que minimizem os impactes resultantes dos desequilíbrios nos volumes de movimentação de 
terra; 

Riscos Ambientais 

PE40. Elaboração do Plano de Segurança e do Plano de Emergência para a Linha, devendo ser assegurados meios 
de comunicação adequados com as entidades envolvidas na protecção civil. Neste âmbito deverão ser 
adoptados o Decreto-Lei n.º 27/2006 de 3 de Julho, que aprova a Lei de Bases da Protecção Civil e que 
estabelece no Artigo 50.º os Planos de Prevenção e de Emergência, e o Decreto-Lei n.º 75/2007 de 29 de 
Março, que define o papel da Autoridade Nacional de Protecção Civil e a quem caberá a verificação do 
cumprimento da presente medida; 

PE41. Nos viadutos deverão ser colocados painéis de protecção sobre a via, por forma a que não seja possível 
estabelecer contacto com as catenárias a partir dessas passagens, reduzindo a possibilidade de acidentes 
por electrocussão.  

 

ESTUDOS E ELEMENTOS A APRESENTAR EM RECAPE 

Apresentar com o detalhe adequado a concretização de todas as condicionantes e medidas indicadas para o 
Projecto de Execução, bem como os estudos desenvolvidos para suportarem as soluções adoptadas no mesmo. 

Recursos Hídricos e Qualidade da Água 

EE1. Detalhar as medidas a adoptar para a salvaguarda dos diques de protecção, bem como as restrições a 
impor na abertura de acessos em leito de cheia. Particular atenção deve merecer a travessia do rio Trancão 
na fase de obra, uma vez que não podem ser adoptadas soluções baseadas na criação de aterros; 

EE2. Propor as medidas de minimização relativas ao impacte associado ao aumento da carga de material sólido 
que pode ser arrastado dos locais da obra pelas águas pluviais, em especial nas áreas onde se pratica 
agricultura como os Campos de Loures, as vinhas de Bucelas, e os emboquilhamentos dos túneis; 

EE3. Apresentar o inventário dos pontos de água e os estudos de caracterização hidrogeológica como base à 
proposta das medidas de minimização a adoptar; 

EE4. Proceder ao levantamento das infra-estruturas de transporte de água, passíveis de sofrerem afectações 
directas, ou indirectas, no sentido das mesmas serem consideradas como locais sensíveis a proteger durante 
a obra; 

EE5. Elaborar estudo hidráulico com a delimitação da área a inundar para cada obra de arte especial. Com base 
nesta informação devem ser estudados os locais para estaleiro das obras de arte; 

Ruído e Vibrações 

EE6. Apresentar os estudos desenvolvidos para definição, detalhe e dimensionamento das medidas de 
minimização do Ruído e das Vibrações adoptadas no projecto de Execução. Os referidos Estudos deverão 
incluir uma análise da eficácia das medidas de minimização adoptadas face aos impactes expectáveis. 
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Património 

EE7. Apresentar cartografia à escala 1:25000 e à escala de projecto de todos os elementos patrimoniais, tanto os 
que constam do EIA como os que forem detectados durante a fase de prospecção sistemática. Estes 
elementos devem estar individualmente identificados, georeferenciados (em polígono – área de 
dispersão/concentração dos vestígios e/ou dos imóveis); 

EE8. Apresentar carta de visibilidade dos solos resultante da prospecção sistemática; 

EE9. Realizar uma memória histórica acompanhada de levantamento gráfico e fotográfico da Quinta do Monteiro-
Mor (nº 3), Lagar de Cardosinhas e Quinta da Zibreira (n.º 23);   

EE10. Realizar uma memória histórica acompanhada de levantamento cartográfico (à escala de projecto) e registo 
fotográfico dos sectores do Caminho Militar (n.º 48), directamente afectados pelo projecto. 

Gestão de Resíduos 

EE11. O RECAPE deverá apresentar uma carta de condicionantes à localização de áreas de depósito de terras 
sobrantes, devendo o Plano de Gestão de Resíduos ser consistente com a referida carta. 

Localização de Estaleiros 

EE12. Elaborar uma Carta de Condicionantes à localização do estaleiro, unidades funcionais da obra, acessos e 
áreas de empréstimo/depósito de inertes, a qual deverá integrar o Caderno de Encargos da Obra, tendo em 
conta que não deverão ser ocupados os seguintes locais: 

i) Locais situados em área inundável; 
ii) As áreas de sobreiral e pinhal manso e áreas de REN; 
iii) Áreas de maior potencial e uso agrícola, que no caso concreto da área em estudo correspondem às 

baixas aluvionar do rio Trancão e aqueles que estão classificados como RAN; 
iv) Locais com ocorrências patrimoniais; 
v) Locais próximos de habitações. 

 

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO PARA A FASE DE CONSTRUÇÃO 

Todas as medidas de minimização para a fase de obra deverão ser incluídas no caderno de encargos e nos 
contratos de adjudicação que venham a ser produzidos pelo proponente, para efeitos da construção do projecto; 

Medidas Gerais Prévias à Obra 

ME1. Deverão ser adoptadas em Obra as medidas gerais prévias à obra enunciadas no Anexo 4 do EIA 
(Elementos adicionais, Setembro de 2008), referentes ao Acompanhamento Ambiental de Obra, 
Divulgação da Obra e Planeamento do Trabalhos (MG1 a MG4 e MG6 a MG8);  

ME2. Deverão ser adoptadas em Obra as medidas de carácter geral enunciadas no Anexo 4 do EIA (Elementos 
adicionais, Setembro de 2008) e relativas à Instalação e Funcionamento dos Estaleiros (EST1 a EST5); 
Construção de Acessos e Circulação de Máquinas e Veículos (AMV1 a AMV4); Desmatação, Limpeza e 
Decapagem do Solos e Movimentação de Terras (MT1 a MT6); Gestão de Produtos, Efluentes e Resíduos 
(GRES1 a GRES7) Desactivação dos Estaleiros e das Áreas Afectas à obra (DES1 a DES3);  

ME3. Na selecção dos locais para implantação de estaleiros e todas as estruturas relacionadas com a construção 
do Lote D da Linha de Alta Velocidade, procurar sempre ocupar zonas planas, não expostas visualmente. 
Na medida do possível, deverão utilizar-se áreas já impermeabilizadas ou com usos que permitam esta 
actividade. No caso de não haver áreas anexas ao corredor de obra com estas características, os solos 
deverão ser protegidos de modo a assegurar-se a sua recuperação para a situação actual. As zonas a 
seleccionar devem ainda afectar o mínimo de área possível. 
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Medidas Específicas por Factor Ambiental 

Geologia, Geomorfologia 

ME4. Devem ser tomadas as devidas precauções, adoptando as medidas em obra para assegurar a estabilidade 
dos taludes e evitar o respectivo deslizamento, em particular, nas áreas onde aflora a Formação de 
Abadia, ou seja, na totalidade da solução C (7150 m) e no quilómetro final das soluções B1 e B2, bem 
como em locais onde há registo de ocorrências de escorregamentos de terrenos; 

ME5. No caso em que seja necessário recorrer a terras de empréstimo além das sobrantes das escavações, 
estas devem ser provenientes de locais próximos do local de aplicação para minimizar o transporte; 

ME6. Assegurar todas as medidas necessárias à estabilidade das vertentes e taludes e de minimização das 
intervenções na fase de construção. 

Recursos Hídricos e Qualidade da Água 

ME7. Garantir a salvaguarda de uma distância de 10 metros, na selecção da localização para a instalação de 
estaleiros, oficinas, depósitos ou quaisquer outras estruturas de suporte à obra, particularmente no vale 
da bacia do rio Trancão;  

ME8. Os depósitos provisórios de terras vegetais não podem ser colocados a menos de 10m de linhas de água, 
nem em áreas inundáveis, devendo estar protegidos de modo a evitar o destacamento e transporte de 
materiais para as linhas de água pela acção da água da chuva e de escoamento superficial; 

ME9. Sempre que as frentes de obra se localizem perto de linhas de água, sinalizar as áreas intervencionadas 
de forma a evitar a afectação de áreas adjacentes e incluir barreiras para retenção de sedimentos. 

Qualidade do Ar 

ME10. Instalação de barreiras físicas de modo a vedar o recinto da obra, minimizando os incómodos da geração 
de poeiras para a envolvente. Particular atenção deverá ocorrer no início da Solução A, dada a envolvente 
urbana e de um modo geral sempre que o traçado se aproxima de aglomerados urbanos; 

ME11. Programação dos trabalhos de forma a reduzir ao mínimo possível o período em que os solos ficam 
descobertos, mitigando a reemissão de partículas por remoção eólica. 

Ruído e Vibrações 

ME12. Para as fontes fixas, em áreas de estaleiro, será sempre de equacionar a colocação de barreiras acústicas 
com características de absorção sonora; 

ME13. As fontes fixas em pequenas áreas onde decorrem actividades ruidosas poderão ser encapsuladas com a 
precaução de permitir o arrefecimento do motor, caso se trate de um equipamento, e a ventilação do 
espaço; 

ME14. Para as fontes móveis, nomeadamente veículos de transporte e maquinaria usada na obra as medidas de 
minimização poderão passar pela distribuição adequada das actividades de construção ao longo do dia, de 
forma a reduzir possíveis impactes; 

ME15. As situações em que estejam previstos desmontes recorrendo a cargas explosivas, deverão ter lugar em 
horários de menor sensibilidade para os receptores expostos, tornando-se indispensável que com a devida 
antecedência, as populações sejam informadas da data e local da ocorrência; 

ME16. Garantir a presença em obra unicamente de equipamentos que apresentem homologação acústica nos 
termos da legislação aplicável e que se encontrem em bom estado de conservação/manutenção; 

ME17. Limitar, na medida do possível, as operações mais ruidosas que se efectuem na proximidade de 
habitações ao período diurno e nos dias úteis; 
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ME18. Seleccionar os percursos de transporte de equipamentos e materiais de/para o estaleiro de forma a 
minimizar a passagem no interior de aglomerados populacionais e junto a receptores sensíveis; 

ME19. Relativamente a potenciais situações de impacte que incluam desmontes a fogo, haverá que considerar a 
localização dos edifícios no sentido da sua protecção e, também, o impacte nas populações devido às 
vibrações e ruído produzidos. O primeiro aspecto deverá ser objecto de análise detalhada em fase 
posterior e, o impacte nas populações expostas deverá ser minimizado por informação às mesmas dos 
dias e horas previstos para a ocorrência dessas actividades. Para esta situação terá que ser elaborado um 
plano de monitorização e realizadas campanhas de medição de velocidades para todas as pegas de fogo, 
para comprovar que os valores máximos de velocidade de vibração a que as edificações sejam sujeitas 
estejam de acordo com os limites impostos pela NP2074. 

Solos 

ME20. Na construção do viaduto sobre o rio Trancão o acesso da obra deve estabelecer-se na medida do possível 
apenas de um dos lados da via, de modo a perturbar o menos possível as actividades, particularmente na 
zona agrícola onde serão construídos viadutos. Para a passagem sobre o rio Trancão devem ser 
apresentadas as soluções previstas para a sua transposição uma vez que não devem ser aceites aterros ou 
outro tipo de obstruções ao escoamento.; 

ME21. A execução dos trabalhos deve ser realizada no menor espaço de tempo e a sua calendarização deve ter 
em conta a minimização das perturbações das actividades agrícolas e da deterioração das características 
do solo. Particular atenção deve ser dada às zonas associadas a riscos de erosão; 

ME22. Manter as melhores relações e negociações com os proprietários e agricultores, na eventualidade de, 
durante a execução dos trabalhos, resultarem prejuízos nas propriedades ou nas culturas agrícolas, 
cultivadas ou a instalar; 

Sócio-economia, Ordenamento e Uso do Solo  

ME23. As frentes de obra junto a áreas habitadas, designadamente a construção de viadutos sobre edifícios, 
deverão ser objecto das necessárias medidas de segurança e de redução dos incómodos ambientais. Os 
acessos deverão ser assegurados e a funcionalidade dos espaços deverá ser mantida, tanto quanto 
possível; 

ME24. As frentes de obra junto a espaços empresariais/industriais deverão ser efectuadas de forma a reduzir ao 
máximo a afectação da funcionalidade dos espaços; 

ME25. A eventual interrupção de serviços (telecomunicações, electricidade, água, etc.) deverá ser comunicada 
aos directamente afectados e à população em geral, quando tal se justifique, com a devida antecedência e 
com a informação necessária (período e duração da afectação); 

ME26. As funcionalidades existentes à superfície afectadas pela construção de túnel a céu aberto deverão ser 
devidamente repostas, logo que possível, e de acordo com os interessados; 

ME27. Garantir a funcionalidade do caminho que liga o MARL ao depósito de água existente (km5+800/6+000 da 
Solução B1); 

ME28. Os processos de realojamento devem ser assegurados atempadamente e concretizados de acordo com os 
afectados;  

ME29. Deverá proceder-se à adequada modelação de taludes e áreas envolventes às vias, de forma a minimizar 
eventuais riscos de erosão e estabilidade das vertentes e taludes.; 

ME30. Efectuar o levantamento das infra-estruturas de transporte de água passíveis de sofrerem afectações 
directas, ou indirectas, no sentido das mesmas serem considerados como locais sensíveis a proteger 
durante a obra; 
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ME31. Deverá salvaguardar-se a integridade da conduta de salmoura, devendo garantir-se a necessária 
articulação com a Solvay, antes do início dos trabalhos, para esse efeito. 

Aspectos Ecológicos 

ME32. Todas as espécies vegetais autóctones/com interesse ecológico existentes no local, que sejam afectadas 
pela implantação do projecto e que apresentem boas condições fitossanitárias, deverão ser devidamente 
transplantadas para local provisório para posterior utilização na execução da recuperação das áreas 
intervencionadas; 

ME33. Conservação e protecção da vegetação afecta às principais linhas de água aquando da execução dos 
viadutos nesses locais, particularmente na ribeira de Alpriate, ribeira da Serra, ribeira da Pipa, ribeira da 
Romeiras, ribeira do Loureiro, rio do Silveira e a ribeira de Sto. António na Solução B1;  

ME34. A utilização dos caminhos de apoio à obra nas proximidades zonas de maior sensibilidade ecológica, como 
por exemplo habitats ribeirinhos e áreas de carrasco na encosta Nascente do Trancão, deve efectuar-se 
afectando a menor extensão possível da vegetação que acompanha essas zonas; 

ME35. Adopção de medidas que previnam a erosão do solo e consequente arrastamento de sedimentos para os 
cursos de água aquando da construção de viadutos e passagens hidráulicas nas principais linhas de água 
atravessadas, nomeadamente para o rio Trancão, minimizando, assim, a degradação das condições de 
suporte deste para a fauna; 

ME36. A recuperação paisagística e a consolidação dos taludes devem ser efectuadas com espécies autóctones. 
Estes trabalhos de plantação e consolidação com vegetação deverão ser conduzidos de forma que se 
assegure um corredor vegetal ao longo da ferrovia, funcionando como zona de amortecimento e refúgio 
genético; 

ME37. Sensibilização dos trabalhadores para os aspectos de protecção dos factores biológicos e ecológicos, 
nomeadamente alertando para a não afectação de habitats fora do corredor estritamente necessário à 
obra e cumprimento das medidas em termos de gestão de resíduos. 

Património 

ME38. Prospecção arqueológica sistemática de todos os caminhos de acesso, áreas de estaleiro, depósitos 
temporários e empréstimos de inertes, caso se situem fora das áreas já prospectadas;  

ME39. Efectuar a prospecção arqueológica sistemática, após desmatação, das áreas de incidência do projecto 
que apresentavam reduzida visibilidade, de forma a colmatar as lacunas de conhecimento, incluindo todos 
os caminhos de acesso, áreas de estaleiro, depósitos temporários e empréstimos de inertes;  

ME40. Acompanhamento arqueológico integral de todas as operações que impliquem movimentações de terras 
(desmatação, escavações, terraplenagens, depósitos e empréstimos de inertes), não apenas na fase de 
construção, mas desde as suas fases preparatórias como a instalação de estaleiros, abertura de acessos 
etc. O acompanhamento deverá ser continuado e efectivo pelo que, se existir mais que uma frente de 
obra a decorrer em simultâneo, terá de se garantir o acompanhamento de todas as frentes;  

ME41. Durante os trabalhos de construção, nomeadamente dos túneis, deverão ser desenvolvidas monitorizações 
dos Elementos Patrimoniais localizados nas proximidades; 

ME42. Os resultados obtidos no decurso da prospecção e do acompanhamento arqueológico poderão determinar 
também a adopção de medidas de minimização complementares (registo documental, sondagens, 
escavações arqueológicas, entre outras). Se, na fase de construção ou na fase preparatória, forem 
encontrados vestígios arqueológicos, as obras serão suspensas nesse local, ficando o arqueólogo obrigado 
a comunicar de imediato ao IGESPAR.I.P as ocorrências com uma proposta de medidas de minimização a 
implementar. Deve ser tido em consideração que as áreas com vestígios arqueológicos a ser afectadas 
têm que ser integralmente escavadas; 



 
Parecer da Comissão de Avaliação 

Fevereiro de 2009 
Anexo III 

 
 

Lote D – Troço Lisboa Alenquer (Ota) 
da Ligação Ferroviária de Alta velocidade entre Lisboa e Porto               pág. 10                      
Estudo Prévio 

 
 

ME43. As estruturas arqueológicas que forem reconhecidas durante o acompanhamento arqueológico da obra 
devem, tanto quanto possível, e em função do valor do seu valor patrimonial, ser conservadas in situ, de 
tal forma que não se degrade o seu estado de conservação;  

ME44. Sinalização permanente das ocorrências patrimoniais constantes do EIA bem como de todas aquelas que 
possam surgir durante os trabalhos e que se situem a menos de 100m da frente de obra e seus acessos, 
de modo a evitar a passagem de maquinaria e pessoal afecto aos trabalhos; 

ME45. Vedação (tendo em conta a circulação dos utilizadores ou habitantes) dos Elementos Patrimoniais que se 
situam próximo da área de afectação directa: Quinta do Monteiro-Mor (n.º 3); Quinta do Repouso dos 
Cotovios (22), Quinta da Zibreira (n.º 23) e Caminho (n.º 31) de modo a evitar a passagem de maquinaria 
e pessoal afecto aos trabalhos. 

Gestão de Resíduos 

ME46. Na selecção dos locais de depósito das terras sobrantes deverá atender-se aos seguintes critérios: 

i) Procurar sempre ocupar zonas não expostas visualmente, desprovidas de interesse a nível de solos e 
da vegetação e afastadas das zonas habitacionais, das linhas de água, das zonas de valor patrimonial 
e paisagístico. Devem ainda afectar o mínimo de área possível e evitar a destruição de 
habitats/coberto vegetal natural, nomeadamente as áreas onde existam exemplares de sobreiros e 
azinheiras, áreas de pinhal manso e áreas de RAN e de REN. E ainda evitar a afectação de solos de 
maior potencial e uso agrícola, que no caso concreto da área em estudo correspondem às baixas 
aluvionar do rio Trancão e aqueles que estão classificados como Reserva Agrícola Nacional. 

ii) A deposição de solos em pedreiras ou areeiros abandonados, ou na cobertura de aterros sanitários, 
devem constituir soluções a considerar; 

iii) No caso de depósitos temporários, para além dos critérios acima referidos procurar sempre ocupar 
zonas planas. Não havendo áreas anexas ao corredor de obra com as características acima 
mencionadas, os solos deverão ser protegidos de modo a assegurar-se a sua recuperação para a 
situação actual; 

ME47. Concluído o depósito de terras, todas as áreas afectadas deverão ser modeladas e integradas no relevo da 
zona, bem como salvaguardada a integração e recuperação paisagística das áreas intervencionadas. 

 

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO PARA A FASE DE EXPLORAÇÃO 

Geomorfologia 

ME48. Realização de acções de vistoria regular do estado dos taludes de escavação e aterro e adopção das 
medidas de âmbito geotécnico que se venham a considerar necessárias para assegurar a estabilidade dos 
taludes, em particular nas áreas onde aflora a Formação de Abadia e em períodos de maior precipitação. 

Solos 

ME49. A manutenção do coberto vegetal dos taludes de escavação e aterro deve ser realizada sem o recurso a 
substâncias pesticidas e fertilizantes, limitando a probabilidade de ocorrência de contaminação química do 
solo; 
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PLANOS DE MONITORIZAÇÃO 

Sem prejuízo de uma reavaliação a efectuar em sede de Projecto de Execução, o RECAPE deverá apresentar de 
forma pormenorizada e completa, os seguintes programas específicos de monitorização: 
 

Programas de monitorização Fase de construção Fase de Exploração 
Recursos hídricos subterrâneos (quantidade) x x ( 1º ano) 
Fauna  x x 
Ruído  x x 
Vibrações  x x 
Paisagem  x 

 

Na elaboração dos programas de monitorização acima indicados deverá ter-se em atenção as directrizes genéricas 
apresentadas no EIA, designadamente no Capítulo 9 – Monitorização e Medidas de Gestão Ambiental constante no 
Relatório Síntese (Parte 2), e ainda as seguintes directrizes relativas aos planos de Monitorização do Ruído e das 
vibrações: 
 

� O programa de monitorização do Ruído deverá atender às seguintes directrizes: 
 

Fase de construção 
As situações localizadas a menos de 100m da LAV deverão ser objecto de monitorização regular durante as 
fases de obra mais ruidosa. 
 
Uma vez que não existe um plano de trabalhos para esta fase, de acordo com o EIA, deverão ser, no mínimo, 
monitorizadas as actividades mais ruidosas, nomeadamente: 
i) Demolição de edifícios 
ii) Instalação e desactivação de estaleiros 
iii) Circulação de máquinas e equipamentos  
iv) Construção de túneis 

 
Além disso, deverá também ser avaliado o ruído gerado pelos estaleiros. 
 
Fase de exploração  
Os locais de amostragem devem ser seleccionados tendo em vista:  
i) Confirmar as previsões apresentadas no EIA; 
ii) Avaliar o cumprimento da legislação nos receptores para os quais se previam valores próximos dos 

limites legais; 
iii) Avaliar a eficácia das medidas de minimização implementadas e a necessidade de medidas de 

minimização complementares. 
 
Em cada um dos locais de amostragem, deverá ser medido o parâmetro LAeq nos três períodos de referência 
(diurno, entardecer e nocturno) considerados no RGR. Em cada local, o ponto de medição deverá coincidir 
com o receptor mais exposto à via em apreço. A realização destas medições deverá ser acompanhada de 
contagens de tráfego (número de composições). Para a verificação da eficácia das barreiras acústicas devem 
ser realizados, no mínimo, dois pontos de medição por barreira, definidos em função da sua extensão. 
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As medições deverão ser realizadas de acordo com a norma NP 1730 (1996), complementada pelos critérios 
definidos na Circular n.º 2/2007 - “Critérios de acreditação transitórios relativos à representatividade das 
amostragens de acordo com o Decreto-lei n.º 9/2007”, publicada pelo Instituto Português de Acreditação. 

 
Para cada ponto de avaliação, a conformidade legal é verificada quando, em simultâneo, são cumpridos os 
valores limite de exposição fixados no RGR para os indicadores Lden e Ln, tendo-se para isso em conta a 
classificação acústica de zonas que a respectiva Câmara Municipal, entretanto, vier a adoptar. Caso se 
verifiquem situações de incumprimento as medidas de minimização implementadas devem ser redimensionadas 
ou deverão ser adoptadas medidas complementares. Após a implementação destas últimas a sua eficácia 
deverá ser avaliada através de um conjunto de medições. 
 
A primeira campanha de monitorização na fase de exploração deverá ser efectuada três meses após o início da 
exploração, após o que a periodicidade deverá ser quinquenal, excepto se ocorrerem alterações significativas 
em termos de número ou tipo das composições. Em situações de reclamação, deverão ser efectuadas medições 
acústicas no local em causa, imediatamente após a mesma. Este local deverá, além disso, ser incluído no 
conjunto de pontos a monitorizar. 

 
� O programa de monitorização das Vibrações deverá atender às seguintes directrizes: 
 

No Plano de monitorização da incomodidade à população deverá ser determinado o valor da velocidade eficaz, 
enquanto que para a verificação dos efeitos nocivos no edificado deverá ser determinado o módulo do vector 
velocidade. Os valores medidos deverão ser comparados com os limites referidos nas normativas apresentadas 
(NP2074 para vibrações impulsivas, ISO 2631:1989 para vibrações continuadas e as recomendações utilizadas 
pelo “Federal Railroad Administration, Outubro 2005” do “U.S. Department of Transportation”). O equipamento 
de medição a utilizar deverá possuir as características necessárias à gama de valores expectáveis. Para além 
deste factor, é essencial que o equipamento possua um bom desempenho tendo em consideração o ambiente 
em que se inserem os pontos de monitorização. Neste caso deverão ser utilizados acelerómetros para a aferição 
do nível de velocidades, sendo fundamental que seja efectuado um tratamento adequado do sinal para que os 
valores tenham uma correspondência à realidade. 
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ANEXO IV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Situações não contabilizadas na Carta de Susceptibilidade ao Dano 
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Algumas situações não contabilizadas na Carta de Susceptibilidade ao Dano, obtidas a partir das 

Cartas intituladas “Planta e Perfil Longitudinal” à escala 1:5 000 
 

Solução km Infra-estruturas/habitações Atravessamento 

Solução A 

Até ao km 2+000 Conduta de gás Superfície 
km 1+949 Linha enterrada da REN Superfície 
km 2+680 Aqueduto do Tejo - conduta de 

água  
Túnel* 

≈ km 2+760 
 

Intersecção com a potencial linha 
de metropolitano 

Túnel* 

≈ km 2+780 
 

Aqueduto do Alviela - conduta de 
água  

Túnel* 

≈ km 3+400 
 

Adutor de Telheiras - conduta de 
água  

Túne*l 

≈ km 3+450 
 

Adutor - Conduta de água  Túnel* 

≈ km 3+800 ao 
km 4+400 

 

Intersecção com 5 linhas da REN – 
(alta e muito alta tensão) 

Estas linhas passam muito próximo 
a viaduto – km 4+493 a km 4+687 

Túnel e depois 
viaduto 

Solução B1 

Entre o km 5+600 
e km 7+700 

Intersecções e acompanhamento 
do traçado de várias linhas da REN  

Superfície e viaduto 

≈ km 9+400 Conduta de água Viaduto 
≈ km 10+000 Conduta de gás Viaduto 

Entre km 11+101 
e km 11+246 

Intersecção com várias linhas da 
REN 

Viaduto 

≈ km 11+400 Casas que devem ser todas 
expropriadas 

Viaduto 

Km 11+533 Intersecção com linhas da REN 
(Desenho EO-DWG0185-OA) 

Viaduto 

A passagem do troço anterior para o troço seguinte é difícil de acompanhar, 
devido à descontinuidade da quilometragem e dos desenhos (Desenho EO-

DWG0013-OA) 
≈ km 9+150 Intersecção com conduta de gás 

(Desenho EO-DWG0013-OA) 
Túnel* 

≈ km 8+813 Habitações do lado W da linha - 
não identificando o dano 

(habitações abandonadas da 
vinha?) (Eixo 1.1.2 – Desenho EO-

DWG0013-OA) 

Viaduto 

≈ km 9+900 Intersecção com linha de rádio 
(Desenho EO-DWG0014-OA) 

Superfície 

≈ km 11+700 
 

Intersecção inferior ao viaduto da 
A10, passando entre o pilar 2 e 3 

(Desenho EO-DWG0014-OA) 

Viaduto 

km 13+202 Intersecção com conduta de gás 
(Desenho EO-DWG0015-OA) 

Viaduto 
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Algumas situações não contabilizadas na Carta de Susceptibilidade ao Dano, obtidas a partir das 
Cartas intituladas “Planta e Perfil Longitudinal” à escala 1:5 000 (cont.) 

 

Solução km Infra-estruturas/habitações Atravessamento 

Solução B1 

km 13+297 Intersecção com conduta de água 
(Desenho EO-DWG0015-OA) 

Viaduto 

≈ km 14+500 Habitações  
(Desenho EO-DWG0015-OA) 

Viaduto 

Solução B2 

km 3+700 ao km 
4+300 

Passa em túnel, sob aterro de 
resíduos de geometria não 

conhecida e de características de 
perda de lixiviados não avaliadas 

(Desenho EO-DWG0032-OA) 

Túnel* 

≈ km 4+500 Intersecção com conduta de gás 
(Desenho EO-DWG0032-OA) 

Túnel* 

≈ km 6+650 Intersecção com linha de rádio  
(Desenho EO-DWG0033-OA) 

Viaduto 

≈ km 6+950 e 
7+200 

Intersecção com 2 condutas de 
água (Desenho EO-DWG0033-OA) 

Viaduto 

≈ Km 7+000 Intersecção com conduta de gás 
(Desenho EO-DWG0033-OA) 

Viaduto 

km 8+300 e km 
8+365 

Intersecção com linhas da REN 
(Desenho EO-DWG0033-OA) 

Superfície - 
escavação 

km 8+650 ao 
8+800 

Zona muito próxima de 
habitação/património 

(Desenho EO-DWG0033-OA) 

Zona de 
emboquilhamento 

de túnel e de 
pequeno 

recobrimento 
≈ km 12+500 2 Condutas de gás 

(Desenho EO-DWG0034-OA) 
Túnel* 

≈ km 15+035 Conduta de gás 
(Desenho EO-DWG0035-OA) 

Viaduto 

≈ km 15+155 Conduta de água 
(Desenho EO-DWG0035-OA) 

Viaduto 

Solução C 

≈ km 2+700 Quinta das Cardosinhas não foram 
identificados danos (?) 

Aterro de grandes 
dimensões 

≈ km 2+900 Quinta dos Meirinhos não 
identificados danos (?) 

Final do aterro 

km 3+094 e km 
3+227 

Intersecção com linhas da REN 
(Desenhos EO-DWG0041-OA e EO-

DWG0042-OA) 

Escavação 

≈ km 4+800 Habitações a E do traçado  
(Desenho EO-DWG0042-OA) 

Superfície - aterro 

≈ km 5+200 Habitações a W do traçado 
(Desenho EO-DWG0042-OA) 

Superfície - aterro 

* - A construção do túnel deverá ter em conta as infra-estuturas enterradas ou não, muitos frágeis, para evitar 
incidentes que possam conduzir à sua ruptura; deve igualmente salvaguardar-se o espaço para as estruturas 
subterrâneas previstas. 


